เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๕

“สะเตงนอกก้าวหน้า การศึกษาเด่น
เป็นเมืองน่าอยู่ สูส
่ ังคมสันติสขุ ”

เทศบาลเมืองสะเตงนอก
อาเภอเมือง จังหวัดยะลา
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน สานักปลัด
เทศบาลเมืองสะเตงนอก
โทร. ๐๗๓-๒๐๒๒๐๐

เทศบาลเมืองสะเตงนอก
เขต/อาเภอ เมืองยะลา จัง วัดยะลา
-----------------------------------------------------------------

1

มที่ 6 ซอย- ถนนรมเกลา แขวง/ตาบล สะเตงนอก
เขต/อาเภอ เมืองยะลา จัง วัดยะลา 5000
พื้นที่

34.78 ตารางกิโลเมตร

ประชากรทั้ง มด

34,403 คน

ชาย

16,639 คน

หญิง

17,764 คน

ขอมล ณ วันที่ 7 กันยายน 2564

ส่วนที่ 1
ค แถลงปร

บงบปร ม ณร ยจ่ ย

ปร จ ปงบปร ม ณ พ ศ
ขง
เทศบ ลเมื งส เตงน
เภ เมื งย ล จง วดย ล

ส่วนที่ 2
เทศบัญญัติ
เรื่อง
งบประมาณรายจ่ายประจาปงบประมาณ พ ศ 2
ของ
เทศบาลเมืองสะเตงนอก
อาเภอเมืองยะลา จัง วัดยะลา

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของเทศบาลเมือง ะเตงนอก
อาเภอเมืองยะลา จัง วัดยะลา
ด้าน

รวม

ด้านบริหารทั่วไป
แผนงานบริ ารงานทั่วไป

43,427,430

แผนงานการรักษาความ งบภายใน

2,084,600

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา

39,374,840

แผนงาน าธารณ ุข

18,820,640

แผนงาน ังคม งเคราะ ์

3,168,000

แผนงานเค ะและชุมชน

54,482,800

แผนงาน ร้างความเข้มแข็งของชุมชน

680,000

แผนงานการศา นา วัฒนธรรม และนันทนาการ

7,141,640

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานการเกษตร

330,000

แผนงานการพาณิชย์

100,000

ด้านการดาเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง

41,212,945
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น

210,822,895

น้า : 1/10

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลเมืองสะเตงนอก
อาเภอเมืองยะลา จัง วัดยะลา
แผนงานงบกลาง
งาน

งบ
งบกลาง
งบกลาง

งบกลาง

รวม

41,212,945

41,212,945

41,212,945

41,212,945

น้า : 2/10

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งาน

งบ
งบบุคลากร

งานบริหารทั่วไป

งานวางแผนสถิติและ
วิชาการ

งานบริหารงานคลัง

รวม

18,920,380

0

7,770,000

26,690,380

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

4,296,480

0

0

4,296,480

เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

14,623,900

0

7,770,000

22,393,900

6,506,850

80,000

3,270,000

9,856,850

ค่าตอบแทน

1,125,000

0

400,000

1,525,000

ค่าใช้สอย

2,326,850

80,000

2,170,000

4,576,850

ค่าวัสดุ

1,490,000

0

660,000

2,150,000

ค่าสาธารณูปโภค

1,565,000

0

40,000

1,605,000

6,726,800

0

153,400

6,880,200

ค่าครุภัณฑ์

2,092,800

0

153,400

2,246,200

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

4,634,000

0

0

4,634,000

32,154,030

80,000

11,193,400

43,427,430

งบดา นินงาน

งบลงทุน

รวม

น้า : 3/10

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งาน งานป้องกันและบรร ทา
สาธารณภัย

งบ
งบดา นินงาน

รวม

900,000

900,000

70,000

70,000

ค่าใช้สอย

430,000

430,000

ค่าวัสดุ

400,000

400,000

1,184,600

1,184,600

1,184,600

1,184,600

2,084,600

2,084,600

ค่าตอบแทน

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
รวม

น้า : 4/10

แผนงานการศึกษา
งาน งานบริหารทั่วไป กี่ยว งานระดับก่อนวัย รียน งานศึกษาไม่กาหนด
กับการศึกษา
และประถมศึกษา
ระดับ

งบ
งบบุคลากร

รวม

3,010,000

9,492,800

540,000

13,042,800

3,010,000

9,492,800

540,000

13,042,800

1,390,400

16,287,540

603,400

18,281,340

ค่าตอบแทน

290,000

245,000

75,000

610,000

ค่าใช้สอย

661,000

10,868,750

500,000

12,029,750

ค่าวัสดุ

425,000

4,723,390

20,000

5,168,390

14,400

450,400

8,400

473,200

94,000

1,166,300

17,900

1,278,200

94,000

317,300

17,900

429,200

0

849,000

0

849,000

งบ งินอุดหนุน

0

6,772,500

0

6,772,500

เงินอุด นุน

0

6,772,500

0

6,772,500

4,494,400

33,719,140

1,161,300

39,374,840

เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งบดา นินงาน

ค่าสาธารณูปโภค
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

รวม

น้า : 5/10

แผนงานสาธารณสุข
งาน งานบริหารทั่วไป กี่ยว งานบริการสาธารณสุข
กับสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอื่น

งบ
งบบุคลากร

งานศูนย์บริการ
สาธารณสุข

รวม

9,169,840

0

0

9,169,840

9,169,840

0

0

9,169,840

6,158,000

103,000

30,000

6,291,000

740,000

0

0

740,000

ค่าใช้สอย

2,353,000

103,000

30,000

2,486,000

ค่าวัสดุ

2,995,000

0

0

2,995,000

70,000

0

0

70,000

2,746,800

0

0

2,746,800

ค่าครุภัณฑ์

2,746,800

0

0

2,746,800

งบ งินอุดหนุน

0

613,000

0

613,000

เงินอุด นุน

0

613,000

0

613,000

18,074,640

716,000

30,000

18,820,640

เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งบดา นินงาน
ค่าตอบแทน

ค่าสาธารณูปโภค
งบลงทุน

รวม

น้า : 6/10

แผนงานสังคมสง คราะห์
งาน งานบริหารทั่วไป กี่ยว งานสวัสดิการสังคม
กับสังคมสง คราะห์ และสังคมสง คราะห์

งบ
งบบุคลากร

รวม

2,143,000

0

2,143,000

2,143,000

0

2,143,000

720,000

250,000

970,000

ค่าตอบแทน

215,000

0

215,000

ค่าใช้สอย

285,000

250,000

535,000

ค่าวัสดุ

205,000

0

205,000

15,000

0

15,000

55,000

0

55,000

55,000

0

55,000

2,918,000

250,000

3,168,000

เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งบดา นินงาน

ค่าสาธารณูปโภค
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
รวม

น้า : 7/10

แผนงาน คหะและชุมชน
งาน งานบริหารทั่วไป กี่ยว
งานกาจัดขยะมูลฝอย
งานไฟฟ้าและประปา
กับ คหะและชุมชน
และสิง่ ปฏิกูล

งบ
งบบุคลากร

รวม

10,702,000

0

0

10,702,000

10,702,000

0

0

10,702,000

11,260,000

0

7,837,200

19,097,200

730,000

0

0

730,000

ค่าใช้สอย

4,440,000

0

7,837,200

12,277,200

ค่าวัสดุ

6,020,000

0

0

6,020,000

70,000

0

0

70,000

1,067,000

23,116,600

0

24,183,600

1,067,000

0

0

1,067,000

0

23,116,600

0

23,116,600

งบ งินอุดหนุน

0

500,000

0

500,000

เงินอุด นุน

0

500,000

0

500,000

23,029,000

23,616,600

7,837,200

54,482,800

เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งบดา นินงาน
ค่าตอบแทน

ค่าสาธารณูปโภค
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

รวม

น้า : 8/10

แผนงานสร้างความ ข้มแข็งของชุมชน
งาน งานส่ง สริมและสนับ
สนุนความ ข้มแข็ง
ชุมชน

งบ

รวม

งบดา นินงาน

680,000

680,000

ค่าใช้สอย

680,000

680,000

680,000

680,000

รวม

น้า : 9/10

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งาน

งบ
งบบุคลากร

งานกีฬาและ
นันทนาการ

งานศาสนาวัฒนธรรม
ท้องถิ่น

รวม

902,640

590,000

1,492,640

902,640

590,000

1,492,640

2,809,000

2,158,000

4,967,000

65,000

70,000

135,000

2,124,000

2,088,000

4,212,000

ค่าวัสดุ

290,000

0

290,000

ค่าสาธารณูปโภค

330,000

0

330,000

451,000

231,000

682,000

451,000

231,000

682,000

4,162,640

2,979,000

7,141,640

เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งบดา นินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
รวม
แผนงานการ กษตร
งาน

งบ

งานส่ง สริมการ กษตร

งานสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ

รวม

งบดา นินงาน

300,000

30,000

330,000

ค่าใช้สอย

300,000

30,000

330,000

300,000

30,000

330,000

รวม

น้า : 10/10

แผนงานการพาณิชย์
งาน

งบ

งานตลาดสด

รวม

งบดา นินงาน

100,000

100,000

ค่าใช้สอย

100,000

100,000

100,000

100,000

รวม

คาแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2565
ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก
บัดนี้ ถึงเวลาที่ผู้บริหารท้องถิ่นของเทศบาลเมืองสะเตงนอก จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณราย
จ่ายประจาปต่อสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอกอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ ผู้บริหารท้องถิ่นเทศบาลเมืองสะเตง
นอก จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนว
นโยบายการดาเนินการ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังต่อไปนี้
1. สถานะการคลัง
1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี
สถานะการเงิน ดังนี้
1.1.1 เงินฝากธนาคาร จานวน 80,139,054.08 บาท
1.1.2 เงินสะสม จานวน 220,944,859.24 บาท
1.1.3 เงินทุนสารองเงินสะสม จานวน 30,124,202.73 บาท
1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จานวน 6 โครงการ รวม
7,320,356.12 บาท
1.1.5 รายการกันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จานวน 2 โครงการ รวม 9,190.10 บาท
1.2 เงินกู้คงค้าง จานวน 26,666,422.91 บาท
2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
2.1 รายรับจริง จานวน 151,123,104.43 บาท ประกอบด้วย
หมวดภาษีอากร

จานวน

1,171,204.24 บาท

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต

จานวน

2,151,171.79 บาท

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน

จานวน

507,964.09 บาท

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์

จานวน

0.00 บาท

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด

จานวน

3,780.00 บาท

หมวดรายได้จากทุน

จานวน

1,000.00 บาท

หมวดภาษีจัดสรร

จานวน

54,503,081.31 บาท

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป

จานวน

92,784,903.00 บาท

2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จานวน 965,472.92 บาท
2.3 รายจ่ายจริง จานวน 137,884,547.28 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง

จานวน

34,456,400.35 บาท

งบบุคลากร

จานวน

44,965,507.15 บาท

งบดาเนินงาน

จานวน

36,958,351.05 บาท

งบลงทุน

จานวน

15,456,380.00 บาท

งบเงินอุดหนุน

จานวน

6,047,908.73 บาท

งบรายจ่ายอื่น

จานวน

0.00 บาท

2.4 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จานวน 945,472.92 บาท
2.5 มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อดาเนินการตามอานาจหน้าที่ จานวน 13,756,048.00 บาท
2.6 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสารองเงินสะสม จานวน 0.00 บาท
2.7 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จานวน 0.00 บาท

เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลเมืองสะเตงนอก
อาเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา
โดยที่เปนการสมควรตังงบประมาณรายจายประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2565 อาศัยอานาจตามความ
ในพระราชบัญญัติ มาตรา จึงตราขึนไว้โดยความเห็นชอบของ และโดยเห็นชอบ
ของ...............................................
ข้อ 1 เทศบัญญัติ นีเรียกวา เทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2565
ข้อ 2 เทศบัญญัติ นีให้ใช้บังคับตังแตวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เปนต้นไป
ข้อ 3 งบประมาณรายจายประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2565 เปนจานวนรวมทังสิน 210,822,895 บาท
ข้อ 4 งบประมาณรายจายทั่วไป จายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป เปนจานวนรวมทังสิน 210,822,895 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี
แผนงาน

ยอดรวม

ด้านบริหารทั่วไป
แผนงานบริหารงานทั่วไป

43,427,430

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

2,084,600

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา

39,374,840

แผนงานสาธารณสุข

18,820,640

แผนงานสังคมสงเคราะห์

3,168,000

แผนงานเคหะและชุมชน

54,482,800

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

680,000

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

7,141,640

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานการเกษตร

330,000

แผนงานการพาณิชย์

100,000

ด้านการดาเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง

41,212,945
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น

210,822,895

ข้อ 5 งบประมาณรายจายเฉพาะการ จายจากรายได้ เปนจานวนรวมทังสิน 0 บาท ดังนี

งบ

ยอดรวม
รวมรายจ่าย

0

ข้อ 6 ให้...............................................ปฏิบัติการเบิกจายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เปนไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจ
เงินขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น
ข้อ 7 ให้...............................................มีหน้าที่รักษาการให้เปนไปตามเทศบัญญัตินี
ประกาศ ณ วันที่ ......................................................................

(ลงนาม)..................................................
(...............................................)
ตาแหนง ...............................................
เห็นชอบ

(ลงนาม)..................................................
(...............................................)
ตาแหนง ...............................................
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รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ทศบาล มืองสะ ตงนอ
อา ภอ มืองยะลา จัง วัดยะลา
รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

แผนงานงบกลาง
งบกลาง
งบกลาง
งบกลาง
คาชาระ นี้ งิน

3,319,773.39

3,377,346.03

3,548,939

2.66 %

3,643,210

คาชาระดอ บี้ย

944,073.84

886,501.2

716,856

-3.39 %

692,585

งินสมทบ องทุนประ ันสังคม

816,419

770,953

553,000

74.5 %

965,000

งินสมทบ องทุน งินทดแทน

33,058

35,238

100,000

0 %

100,000

0

0

100,000

-100 %

0

20,101,100

20,844,000

26,821,200

-10.38 %

24,036,000

บี้ยยังชีพความพิ าร

5,444,000

5,805,600

8,738,400

-25.3 %

6,528,000

บี้ยยังชีพผป่วย อดส์

124,000

146,000

180,000

33.33 %

240,000

128,134.82

380,413

4,079,000

-63.23 %

1,500,000

0

0

0

100 %

2,248,150

งินสมทบ องทุนสวัสดิ ารชุมชน
บี้ยยังชีพผสงอายุ

งินสารองจาย
รายจายตามขอผ พัน
งินสมทบ องทุนบา น็จบานาญขา
ราช ารสวนทองถิ่น ( .บ.ท.)
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รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

คาใชจายใน ารจัด ารจราจร

0

0

0

100 %

30,000

คาใชจายใน ารจัด ารจราจร

0

12,920

30,000

-100 %

0

89,394.22

105,726.37

105,000

14.29 %

120,000

0

84,000

0

100 %

100,000

862,056

900,000

750,000

33.33 %

1,000,000

967,098.08

1,107,702.75

2,979,956

-100 %

0

งินชวยคาทาศพขาราช าร/พนั งาน

0

0

0

100 %

10,000

งินชวยพิ ศษ

0

0

100,000

-100 %

0

รวมงบกลาง

32,829,107.35

34,456,400.35

48,802,351

41,212,945

รวมงบกลาง

32,829,107.35

34,456,400.35

48,802,351

41,212,945

รวมงบกลาง

32,829,107.35

34,456,400.35

48,802,351

41,212,945

รวมแผนงานงบกลาง

32,829,107.35

34,456,400.35

48,802,351

41,212,945

งิน ดือนนาย /รองนาย องค์ รป ครองสวนทอง
ถิ่น

915,840

954,000

828,440

คาบารุงสันนิบาต ทศบาล
งินสมทบ องทุนสวัสดิ ารชุมชน
งินสมทบระบบ ลั ประ ันสุขภาพใน
ระดับทองถิ่น
งินสมทบ องทุนบา น็จบานาญขาราช ารสวน
ทองถิ่น ( บท.)
งินชวยพิ ศษ

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)
15.16 %

954,000
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รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

คาตอบแทนประจาตาแ นงนาย /รองนาย

234,000

312,000

248,000

25.81 %

312,000

คาตอบแทนพิ ศษนาย /รองนาย

234,000

312,000

248,000

25.81 %

312,000

คาตอบแทนราย ดือน ลขานุ าร/ที่ปรึ ษานาย
ทศมนตรี นาย องค์ ารบริ ารสวนตาบล

328,320

342,000

328,320

4.17 %

342,000

คาตอบแทนประธานสภา/รองประธาน
สภา/สมาชิ สภา/ ลขานุ ารสภาองค์ รป ครอง
สวนทองถิ่น

2,039,040

2,124,000

1,930,960

23.07 %

2,376,480

3,751,200

4,044,000

3,583,720

5,745,083.22

6,155,628.57

7,419,240

-11.91 %

6,535,400

878,240

890,946.2

1,050,291

-15.66 %

885,800

งินประจาตาแ นง

255,551.61

277,300

317,400

19.72 %

380,000

คาจางล จางประจา

242,400

257,340

275,760

37.8 %

380,000

30,000

30,000

30,000

0 %

30,000

4,024,807

4,036,747.73

3,909,538

32.16 %

5,167,000

1,344,461.5

1,308,553.36

1,179,540

5.61 %

1,245,700

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

12,520,543.33

12,956,515.86

14,181,769

14,623,900

รวมงบบุคลากร

16,271,743.33

17,000,515.86

17,765,489

18,920,380

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

4,296,480

เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือนขาราช าร รือพนั งานสวนทองถิ่น
งิน พิ่มตาง ๆ ของขาราช าร รือพนั งานสวน
ทองถิ่น

งิน พิ่มตาง ๆ ของล จางประจา
คาตอบแทนพนั งานจาง
งิน พิ่มตาง ๆ ของพนั งานจาง
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รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาตอบแทนผปฏิบัติราช ารอัน ป็นประโยชน์แ
องค์ รป ครองสวนทองถิ่น

378,900

489,800

400,000

0 %

400,000

6,685

6,685

15,000

0 %

15,000

44,120

29,500

50,000

0 %

50,000

367,800

468,000

568,000

-8.45 %

520,000

งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตรผบริ ารทองถิ่น

0

0

0

100 %

70,000

งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตรขา
ราช าร/พนั งาน/ล จางประจา

0

0

0

100 %

70,000

75,450

46,150

70,000

-100 %

0

872,955

1,040,135

1,103,000

481,016.99

868,170.48

1,200,000

-47.76 %

626,850

29,315

26,605

60,000

-50 %

30,000

0

0

10,000

0 %

10,000

คา บี้ยประชุม
คาตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร
คา ชาบาน
งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร

งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร
รวมค่าตอบแทน

1,125,000

ค่าใช้สอย
รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร
รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร
รายจาย ี่ยว ับ ารรับรองและพิธี าร
รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขา
ลั ษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ
คาชดใชคา สีย าย
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รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

คาใชจายใน าร ดินทางไปราช ารและคา
ลงทะ บียน

447,621.38

469,118.66

400,000

0 %

400,000

คาใชจายใน ารประชุมชาวบาน พื่อ ิจ าร
ของ ทศบาล

0

0

20,000

0 %

20,000

37,800

0

3,547,100

-99.72 %

10,000

0

0

50,000

0 %

50,000

33,459

32,540

26,500

88.68 %

50,000

0

0

400,000

0 %

400,000

31,000

0

10,000

400 %

50,000

โครง ารสง สริมคุณธรรมจริยธรรม

0

0

20,000

0 %

20,000

โครง ารอบรมบุคลา ร พื่อตอตาน
คอรัปชั่น

0

0

46,000

30.43 %

60,000

0

828,674.93

415,000

44.58 %

600,000

1,060,212.37

2,225,109.07

6,204,600

258,160

281,949

300,000

0 %

300,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

17,350

1,155

40,000

25 %

50,000

วัสดุงานบานงานครัว

14,300

35,756

40,000

0 %

40,000

วัสดุ อสราง

34,894

17,385

40,000

0 %

40,000

คาใชจายใน าร ลือ ตั้ง
คาใชจายใน ารสารวจความพึงพอใจของผ
รับบริ าร
โครง ารจัดงานรัฐพิธีและวันสาคัญตางๆ
โครง ารจัดทารายงานผล ารปฏิบัติ
ราช ารประจาปี
โครง ารพัฒนาบุคลา ร

คาบารุงรั ษาและซอมแซม
รวมค่าใช้สอย

2,326,850

ค่าวัสดุ
วัสดุสานั งาน
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รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

วัสดุยานพา นะและขนสง

40,750

46,600

40,000

150 %

100,000

วัสดุ ชื้อ พลิงและ ลอลื่น

133,703.37

110,575.4

200,000

0 %

200,000

วัสดุวิทยาศาสตร์ รือ ารแพทย์

0

0

20,000

0 %

20,000

วัสดุ าร ษตร

0

0

10,000

0 %

10,000

วัสดุโฆษณาและ ผยแพร

461,901

462,550

316,700

57.88 %

500,000

วัสดุคอมพิว ตอร์

141,130

136,060

150,000

0 %

150,000

0

0

0

100 %

50,000

12,390

0

30,000

0 %

30,000

1,114,578.37

1,092,030.4

1,186,700

881,394.35

853,338.45

900,000

0 %

900,000

คาน้าประปา คาน้าบาดาล

11,264.96

16,914.56

15,000

0 %

15,000

คาบริ ารโทรศัพท์

33,078.17

38,046.69

50,000

0 %

50,000

คาบริ ารไปรษณีย์

39,977

210,355

260,000

-61.54 %

100,000

253,761.2

272,259.2

250,000

60 %

400,000

0

0

0

100 %

100,000

รวมค่าสาธารณูปโภค

1,219,475.68

1,390,913.9

1,475,000

1,565,000

รวมงบดาเนินงาน

4,267,221.42

5,748,188.37

9,969,300

6,506,850

วัสดุจราจร
วัสดุอื่น
รวมค่าวัสดุ

1,490,000

ค่าสาธารณูปโภค
คาไฟฟ้า

คาบริ ารสื่อสารและโทรคมนาคม
คา ชาพื้นที่ ว็บไซต์ และคาธรรม นียมที่ ี่ยวของ
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รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สานั งาน
าอี้แถว 4 ที่นั่ง

0

0

24,000

-100 %

0

22,800

11,400

57,500

-100 %

0

0

0

42,500

-100 %

0

0

0

14,000

-100 %

0

ครื่องถาย อ สาร

209,000

210,000

0

0 %

0

ครื่องปรับอา าศ

0

376,000

0

0 %

0

ครื่องปรับอา าศแบบแย สวน (ราคารวม
ติดตั้ง)

0

0

168,000

-100 %

0

ครื่องสแ นลายนิ้วมือ ชนิดบันทึ วลา ขา
ออ งาน

0

0

83,300

-100 %

0

ตบานทึบ ล็

0

0

7,500

-100 %

0

ตบาน ลื่อน ระจ

0

5,500

0

0 %

0

ต ล็ 4 ลิ้นชั

0

0

15,000

-100 %

0

ตนท์

0

0

75,000

-100 %

0

โตะทางาน

14,550

28,000

101,000

-100 %

0

โตะ มบชา

0

7,500

0

0 %

0

ถังน้า

0

17,000

0

0 %

0

าอี้ทางาน
าอี้อ น ประสงค์
ครื่องดดฝุ่น
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รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

ครุภัณฑ์ยานพา นะและขนสง
รถยนต์สวน ลาง

0

0

0

100 %

1,900,000

ไมโครโฟนตั้งโตะพรอมลาโพง

0

0

21,000

-100 %

0

ลาโพง คลื่อนที่แบบคพรอมไมโครโฟนไร
สาย

0

0

25,000

-100 %

0

0

0

0

100 %

50,000

25,500

25,500

0

0 %

0

63,200

0

0

0 %

0

ครื่องคอมพิว ตอร์ All In One สา รับงาน
สานั งาน

0

51,000

102,000

-16.67 %

85,000

ครื่องคอมพิว ตอร์โนตบุ สา รับงาน
ประมวล

0

64,500

66,000

-100 %

0

ครื่องพิมพ์ Multifunction ล ซอร์ รือ
LED สี

0

15,000

0

0 %

0

10,400

0

0

0 %

0

0

18,900

0

0 %

0

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

ครุภัณฑ์โฆษณาและ ผยแพร
ลองถายภาพดิจิตอล
ครื่องมัลติมี ดีย โปร จค ตอร์
ครุภัณฑ์คอมพิว ตอร์ รืออิ ล็ ทรอนิ ส์
ครื่องคอมพิว ตอร์

ครื่องพิมพ์/แฟ ซ์/ถาย อ สาร/สแ น
ครื่องพิมพ์แบบฉีด มึ (Inkjet Printer)
สา รับ ระดาษ A3

วันที่พิมพ์ : 7/9/2564 09:02

นา : 9/75

รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

ครื่องพิมพ์ ล ซอร์ รือ LED ขาวดา (18
นา/นาที)

0

0

18,200

-57.14 %

7,800

ครื่องพิมพ์ ล ซอร์ รือ LED สี ชนิด
Network แบบที่ 1 (18 นา/นาที)

0

0

10,000

-100 %

0

ครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA

0

0

23,200

-100 %

0

ครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA

0

5,000

15,000

-100 %

0

ตสา รับจัด ็บ ครื่องคอมพิว ตอร์และ
อุป รณ์ (ต Rack) ขนาด 15 U

0

0

10,500

-100 %

0

อุป รณ์อานบัตรแบบอ น ประสงค์
(Smart Card Reader)

0

3,500

0

0 %

0

คาบารุงรั ษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

472,137.96

13,400

0

0 %

0

คาบารุงรั ษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

0

0

0

100 %

50,000

817,587.96

852,200

878,700

0

0

0

100 %

3,000,000

0

0

0

100 %

300,000

คาบารุงรั ษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

รวมค่าครุภัณฑ์

2,092,800

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
คาถมดิน
โครง ารถมดิน พื่อทาที่จอดรถ ณ สานั
งาน ทศบาล มืองสะ ตงนอ
คา อสรางอาคาร รือสิ่งปล สรางตาง ๆ
โครง ารติดตั้งโครง ล็ ประชาสัมพันธ์

วันที่พิมพ์ : 7/9/2564 09:02

นา : 10/75

รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่ง อสราง
โครง าร อสรางปรับปรุง ลังคาอาคาร
บริ วณ ลัง องประชุม ทศบาล มืองสะ ตง
นอ

0

0

485,000

-100 %

0

โครง ารปรับปรุง องประชุมสานั งาน
ทศบาล มืองสะ ตงนอ

0

0

0

100 %

1,334,000

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

0

0

485,000

4,634,000

รวมงบลงทุน

817,587.96

852,200

1,363,700

6,726,800

รวมงานบริหารทั่วไป

21,356,552.71

23,600,904.23

29,098,489

32,154,030

28,554

0

40,000

งานวางแผนสถิติและวิชาการ
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขา
ลั ษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ
โครง ารจัดทาแผนพัฒนา ทศบาล มืองสะ
ตงนอ

0 %

40,000

วันที่พิมพ์ : 7/9/2564 09:02

นา : 11/75

รายจ่ายจริง
ปี 2562
โครง ารปรับปรุงแผนชุมชนและพัฒนา
ศั ยภาพคณะ รรม ารชุมชน

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)
0 %

ปี 2565

0

0

40,000

40,000

รวมค่าใช้สอย

28,554

0

80,000

80,000

รวมงบดาเนินงาน

28,554

0

80,000

80,000

รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ

28,554

0

80,000

80,000

1,789,918.39

2,174,983.73

3,020,000

15.89 %

3,500,000

361,020

388,023.16

450,000

11.11 %

500,000

งินประจาตาแ นง

85,248.39

85,200

130,000

0 %

130,000

คาจางล จางประจา

486,000

512,700

550,000

5.45 %

580,000

60,000

60,000

60,000

0 %

60,000

1,737,600

1,991,320

2,050,000

12.2 %

2,300,000

568,870

642,935

650,000

7.69 %

700,000

5,088,656.78

5,855,161.89

6,910,000

งานบริหารงานคลัง
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือนขาราช าร รือพนั งานสวนทองถิ่น
งิน พิ่มตาง ๆ ของขาราช าร รือพนั งานสวน
ทองถิ่น

งิน พิ่มตาง ๆ ของล จางประจา
คาตอบแทนพนั งานจาง
งิน พิ่มตาง ๆ ของพนั งานจาง
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

7,770,000

วันที่พิมพ์ : 7/9/2564 09:02

นา : 12/75

รายจ่ายจริง
ปี 2562
รวมงบบุคลากร

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

5,088,656.78

5,855,161.89

6,910,000

7,770,000

0

0

30,000

0 %

30,000

216,210

269,940

250,000

-60 %

100,000

36,000

46,000

160,000

25 %

200,000

0

0

0

100 %

70,000

162,150

86,304

100,000

-100 %

0

414,360

402,244

540,000

100,656.13

1,443,393.47

1,600,000

0 %

1,600,000

0

0

0

100 %

20,000

คา ดินทางไปราช ารและคาลงทะ บียน

245,085

339,859.88

400,000

25 %

500,000

โครง ารปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะ บียน
ทรัพย์สิน

408,434

0

0

0 %

0

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาตอบแทนผปฏิบัติราช ารอัน ป็นประโยชน์แ
องค์ รป ครองสวนทองถิ่น
คาตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร
คา ชาบาน
งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร
งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตรขา
ราช าร/พนั งาน/ล จางประจา
งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร
รวมค่าตอบแทน

400,000

ค่าใช้สอย
รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร
รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร
รายจาย ี่ยว ับ ารรับรองและพิธี าร
รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขา
ลั ษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

วันที่พิมพ์ : 7/9/2564 09:02
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รายจ่ายจริง
ปี 2562
คาบารุงรั ษาและซอมแซม

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

16,609.31

68,054.15

50,000

770,784.44

1,851,307.5

2,050,000

179,500.6

225,368

400,000

-25 %

300,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

1,650

3,850

10,000

0 %

10,000

วัสดุงานบานงานครัว

34,325

13,459

30,000

0 %

30,000

วัสดุยานพา นะและขนสง

16,400

2,800

20,000

0 %

20,000

วัสดุ ชื้อ พลิงและ ลอลื่น

11,049.8

9,602.4

40,000

0 %

40,000

วัสดุโฆษณาและ ผยแพร

0

28,512

30,000

233.33 %

100,000

147,800

149,850

170,000

-11.76 %

150,000

0

0

10,000

0 %

10,000

390,725.4

433,441.4

710,000

3,940.3

6,942.6

10,000

0 %

10,000

23,020.41

15,782.5

30,000

0 %

30,000

รวมค่าสาธารณูปโภค

26,960.71

22,725.1

40,000

40,000

รวมงบดาเนินงาน

1,602,830.55

2,709,718

3,340,000

3,270,000

รวมค่าใช้สอย

0 %

ปี 2565
50,000
2,170,000

ค่าวัสดุ
วัสดุสานั งาน

วัสดุคอมพิว ตอร์
วัสดุอื่น
รวมค่าวัสดุ

660,000

ค่าสาธารณูปโภค
คาบริ ารโทรศัพท์
คาบริ ารสื่อสารและโทรคมนาคม

วันที่พิมพ์ : 7/9/2564 09:02
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รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สานั งาน
าอี้ทางาน

31,350

13,800

50,000

-50 %

25,000

ครื่องถาย อ สาร ระบบดิจิตอล (ขาว - ดา
และสี)

0

0

320,000

-100 %

0

ครื่องถาย อ สารระบบดิจิตอล

0

210,000

0

0 %

0

ครื่องปรับอา าศ 13,000 บีทีย

0

23,000

0

0 %

0

ครื่องปรับอา าศ 36,000 บีทีย

0

47,000

0

0 %

0

ครื่องปรับอา าศ 40,000 บีทีย

0

102,000

0

0 %

0

ชั้น ็บแฟ้ม 40 ชอง ลอ ลื่อน

0

0

0

100 %

25,000

21,500

0

0

0 %

0

0

30,900

50,000

-60 %

20,000

21,750

0

0

0 %

0

9,700

0

0

0 %

0

0

0

20,000

-100 %

0

87,200

0

0

0 %

0

ตนิรภัย
โตะทางาน
โตะทางาน ล็ ขนาด 5 ฟุต
โตะ ล็ ขนาด 4 ฟุต
ครุภัณฑ์โฆษณาและ ผยแพร
ลองถายภาพดิจิตอล
ครุภัณฑ์คอมพิว ตอร์ รืออิ ล็ ทรอนิ ส์
ครื่องคอมพิว ตอร์

วันที่พิมพ์ : 7/9/2564 09:02

นา : 15/75

รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

ครื่องคอมพิว ตอร์ All In One สา รับ
สานั งาน

0

0

0

100 %

17,000

ครื่องคอมพิว ตอร์ สา รับงานสานั งาน
(จอแสดงภาพขนาดไมนอย วา 19 นิ้ว)

0

0

34,000

-100 %

0

ครื่องคอมพิว ตอร์ สา รับประมวลผล
แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไมนอย วา
19 นิ้ว)

0

0

60,000

-100 %

0

ครื่องคอมพิว ตอร์โนตบุ สา รับงาน
สานั งาน

0

0

16,000

-100 %

0

ครื่องปริ้น (Multifunction)

0

0

7,500

-100 %

0

ครื่องปริ้น ( ล ซอร์ รือ LED ขาวดา)

0

0

10,400

-100 %

0

ครื่องพิมพ์ชนิด ล ซอร์ ชนิด LED ขาวดา

7,800

0

0

0 %

0

ครื่องพิมพ์ ล ซอร์ รือ LED ขาวดา (18
นา/นาที)

0

0

0

100 %

13,000

ตแร็ค

0

0

0

100 %

5,000

อุป รณ์ ระจายสัญญาณ (L2 Switch)
ขนาด 16 ชอง

0

0

0

100 %

8,400

42,850

0

4,000

900 %

40,000

รวมค่าครุภัณฑ์

222,150

426,700

571,900

153,400

รวมงบลงทุน

222,150

426,700

571,900

153,400

คาบารุงรั ษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
คาบารุงรั ษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

วันที่พิมพ์ : 7/9/2564 09:02
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รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

รวมงานบริหารงานคลัง

6,913,637.33

8,991,579.89

10,821,900

11,193,400

รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป

28,298,744.04

32,592,484.12

40,000,389

43,427,430

0

130,000

0

รวมค่าวัสดุ

0

130,000

0

0

รวมงบดาเนินงาน

0

130,000

0

0

โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart
TV

0

0

19,900

-100 %

0

ครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA

0

0

23,300

-100 %

0

ตสา รับจัด ็บ ครื่องคอมพิว ตอร์และ
อุป รณ์ (ต Rack) ขนาด 15 U

0

0

10,500

-100 %

0

รวมค่าครุภัณฑ์

0

0

53,700

0

รวมงบลงทุน

0

0

53,700

0

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน
งบดาเนินงาน
ค่าวัสดุ
วัสดุ ครื่องแตง าย

0 %

0

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สานั งาน

ครุภัณฑ์คอมพิว ตอร์ รืออิ ล็ ทรอนิ ส์
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รายจ่ายจริง
ปี 2562
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

0

130,000

53,700

0

22,200

55,700

70,000

22,200

55,700

70,000

0

0

400,000

-75 %

100,000

0

467,773

0

0 %

0

โครง ารป้อง ันและลดอุบัติ ตุทางถนน
ชวง ทศ าลตางๆ

17,370

17,485

30,000

0 %

30,000

โครง ารฝึ ซอมแผนป้อง ันและบรร ทา
สาธารณภัย

0

0

50,000

-100 %

0

โครง ารฝึ ซอมแผนป้อง ันและบรร ทา
สาธารณภัย พนั งาน ทศบาล/อป
พร./ประชาชน

0

0

0

100 %

100,000

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาตอบแทนผปฏิบัติราช ารอัน ป็นประโยชน์แ
องค์ รป ครองสวนทองถิ่น
รวมค่าตอบแทน

0 %

70,000
70,000

ค่าใช้สอย
รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร
รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร
รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขา
ลั ษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ
โครง ารป้อง ันและควบคุมโรคติดตอ โรค
ติด ชื้อไวรัสโคโรนา 2019 รือโรคโควิด
19
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รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

โครง ารฝึ อบรมสง สริมความร ี่ยว ับ
สาธารณภัยและ ารป้อง ันภัย

0

0

30,000

-100 %

0

โครง ารฝึ อบรม ลั สตรจัดตั้ง อปพร.ทม
.สะ ตงนอ

0

0

10,000

-100 %

0

โครง าร พิ่มศั ยภาพดานสาธารณภัยและ
ารป้องภัย พนั งาน ทศบาล/อปพร.

0

0

0

100 %

100,000

โครง ารสง สริมความรดานสาธารณภัย
และ ารป้องภัย ศนย์พัฒนา ด็ ล็ ทศบาล
มืองสะ ตงนอ /สถานศึ ษา/ประชาชนใน
ขต ทศบาล มืองสะ ตงนอ

0

0

0

100 %

100,000

รวมค่าใช้สอย

17,370

485,258

520,000

วัสดุโฆษณาและ ผยแพร

0

0

0

100 %

100,000

วัสดุ ครื่องแตง าย

0

0

150,000

0 %

150,000

วัสดุ ครื่องดับ พลิง

0

31,750

150,000

0 %

150,000

รวมค่าวัสดุ

0

31,750

300,000

400,000

รวมงบดาเนินงาน

39,570

572,708

890,000

900,000

430,000

ค่าวัสดุ
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สานั งาน
าอี้ทางาน

0

0

0

100 %

35,000

าอี้สา รับผมารับบริ าร

0

0

0

100 %

6,000

ครื่องดดฝุ่น

0

13,500

0

0 %

0

ตบานทึบ ล็

0

0

0

100 %

7,500

โตะทางาน (ขนาด ล็ )

0

0

0

100 %

8,500

โตะทางาน (ขนาดใ ญ)

0

0

0

100 %

10,000

0

0

0

100 %

905,000

0

0

90,000

-100 %

0

0

0

597,300

-100 %

0

ครื่องคอมพิว ตอร์ All In One สา รับงาน
สานั งาน

0

17,000

0

0 %

0

ครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีด มึ
พรอมติดตั้งถัง มึ พิมพ์ (Ink Tank
Printer)

0

0

0

100 %

7,500

ครุภัณฑ์ยานพา นะและขนสง
รถยนต์บรรทุ
ครุภัณฑ์ าร ษตร
ครื่องปมน้า
ครุภัณฑ์โฆษณาและ ผยแพร
ลองวงจรปิด
ครุภัณฑ์คอมพิว ตอร์ รืออิ ล็ ทรอนิ ส์
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ครื่องพิมพ์ ล ซอร์ รือ LED ขาวดา (18
นา/นาที)

0

2,600

0

0 %

0

ครื่องพิมพ์ ล ซอร์ รือ LED ขาวดา (18
นา/นาที)

0

0

0

100 %

2,600

ครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA

0

0

0

100 %

2,500

ครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA

0

5,000

0

0 %

0

จอแสดงภาพขนาดไมนอย วา 19 นิ้ว

0

2,700

0

0 %

0

0

0

0

100 %

200,000

0

40,800

687,300

0

0

267,900

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

0

0

267,900

0

รวมงบลงทุน

0

40,800

955,200

1,184,600

รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

39,570

613,508

1,845,200

2,084,600

รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน

39,570

743,508

1,898,900

2,084,600

ครุภัณฑ์อื่น
ปนฉีดน้าและสายสบน้าดับ พลิง
รวมค่าครุภัณฑ์

1,184,600

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
คาปรับปรุงที่ดินและสิ่ง อสราง
โครง ารปรับปรุงและซอมแซมอาคารงาน
ป้อง ันและบรร ทาสาธารณภัย

-100 %

0
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือนขาราช าร รือพนั งานสวนทองถิ่น

1,256,220

1,254,600

1,283,780

29.31 %

1,660,000

งิน พิ่มตาง ๆ ของขาราช าร รือพนั งานสวน
ทองถิ่น

117,500

115,000

120,000

0 %

120,000

21,000

13,500

30,000

2,500 %

780,000

1,984,740

2,358,897.93

463,200

-30.05 %

324,000

739,766.66

867,873.09

145,000

-13.1 %

126,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

4,119,226.66

4,609,871.02

2,041,980

3,010,000

รวมงบบุคลากร

4,119,226.66

4,609,871.02

2,041,980

3,010,000

0

0

20,000

0 %

20,000

29,940

18,900

7,560

561.38 %

50,000

128,500

168,500

180,000

0 %

180,000

งินประจาตาแ นง
คาตอบแทนพนั งานจาง
งิน พิ่มตาง ๆ ของพนั งานจาง

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาตอบแทนผปฏิบัติราช ารอัน ป็นประโยชน์แ
องค์ รป ครองสวนทองถิ่น
คาตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร
คา ชาบาน
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งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร
งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตรขา
ราช าร/พนั งาน/ล จางประจา

0

0

0

100 %

40,000

7,800

9,650

29,400

-100 %

0

166,240

197,050

236,960

1,651,223.89

2,868,351.5

450,000

9.11 %

491,000

0

0

10,000

0 %

10,000

คา ชาอาคารและที่ดิน

362,100

375,400

0

0 %

0

คา ดินทางไปราช ารและคาลงทะ บียน

238,320

246,148

80,000

87.5 %

150,000

12,510

41,760

10,000

0 %

10,000

2,264,153.89

3,531,659.5

550,000

วัสดุสานั งาน

228,507

129,296

170,000

-41.18 %

100,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

48,715.4

95,950

10,000

0 %

10,000

0

0

0

100 %

30,000

งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร
รวมค่าตอบแทน

290,000

ค่าใช้สอย
รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร
รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร
รายจาย ี่ยว ับ ารรับรองและพิธี าร
รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขา
ลั ษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาบารุงรั ษาและซอมแซม
รวมค่าใช้สอย

661,000

ค่าวัสดุ

วัสดุงานบานงานครัว
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วัสดุ อสราง

236,055

102,451

10,000

0 %

10,000

วัสดุ ชื้อ พลิงและ ลอลื่น

1,084.6

11,767.02

60,000

0 %

60,000

วัสดุ าร ษตร

21,476

16,525

15,000

0 %

15,000

วัสดุโฆษณาและ ผยแพร

39,954

107,785

20,000

750 %

170,000

วัสดุคอมพิว ตอร์

47,150

13,350

30,000

0 %

30,000

622,942

477,124.02

315,000

3,754.63

2,154.98

6,000

0 %

6,000

8,206.9

17,775.49

50,400

-83.33 %

8,400

รวมค่าสาธารณูปโภค

11,961.53

19,930.47

56,400

14,400

รวมงบดาเนินงาน

3,065,297.42

4,225,763.99

1,158,360

1,390,400

าอี้คอมพิว ตอร์

0

1,700

0

0 %

0

าอี้ทางาน

0

0

0

100 %

4,000

าอี้ทางาน

0

6,800

0

0 %

0

0

55,900

0

0 %

0

54,900

0

0

0 %

0

รวมค่าวัสดุ

425,000

ค่าสาธารณูปโภค
คาบริ ารโทรศัพท์
คาบริ ารสื่อสารและโทรคมนาคม

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สานั งาน

ครื่องปรับอา าศ 48,000 บีทีย
ครื่องปรับอา าศ แบบแย สวนชนิดตั้งพื้น
รือแขวน
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ต ล็ 2 บาน

0

11,000

0

0 %

0

โตะขาว นาโฟ ม า

0

0

11,600

-100 %

0

โตะทางาน

0

0

0

100 %

7,500

9,000

0

0

0 %

0

รถจั รยานยนต์

0

40,800

0

0 %

0

รถบรรทุ ดี ซล

0

814,000

0

0 %

0

ครื่องมัลติมี ดียโปร จค ตอร์

11,900

0

0

0 %

0

จอรับภาพ ชนิดมอ ตอร์ไฟฟ้า

9,600

0

0

0 %

0

คล ลอร์น้า

0

0

0

100 %

12,000

ถังตมน้าไฟฟ้า

0

0

0

100 %

13,000

ถังตมน้ารอน

0

0

13,000

-100 %

0

22,000

17,000

0

0 %

0

ครื่องคอมพิว ตอร์ ALL IN ONE สา รับ
งานสานั งาน

0

0

85,000

-100 %

0

ครื่องคอมพิว ตอร์ สา รับงานสานั งาน

0

0

17,000

-100 %

0

โพ ดี้ยม
ครุภัณฑ์ยานพา นะและขนสง

ครุภัณฑ์โฆษณาและ ผยแพร

ครุภัณฑ์งานบานงานครัว

ครุภัณฑ์คอมพิว ตอร์ รืออิ ล็ ทรอนิ ส์
ครื่องคอมพิว ตอร์
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ครื่องคอมพิว ตอร์โนตบุ สา รับงาน
ประมวล

0

0

44,000

-100 %

0

ครื่องคอมพิว ตอร์โนตบุ สา รับงาน
ประมวลผล

0

0

44,000

-100 %

0

ครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีด มึ
พรอมติดตั้งถัง มึ (Ink Tank Printer)

0

0

0

100 %

7,500

ครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีด มึ
พรอมติดตั้งถัง มึ พิมพ์ (Ink Tank
Printer)

0

0

22,500

-100 %

0

ครื่องพิมพ์แบบฉีด มึ (Inkjet Printer)

0

8,000

0

0 %

0

จอแสดงภาพ

0

0

2,800

-100 %

0

0

0

45,000

11.11 %

50,000

รวมค่าครุภัณฑ์

107,400

955,200

284,900

94,000

รวมงบลงทุน

107,400

955,200

284,900

94,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

7,291,924.08

9,790,835.01

3,485,240

4,494,400

0

76,440

2,186,800

คาบารุงรั ษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
คาบารุงรั ษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือนขาราช าร รือพนั งานสวนทองถิ่น

114.93 %

4,700,000
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งิน พิ่มตาง ๆ ของขาราช าร รือพนั งานสวน
ทองถิ่น

0

7,500

586,000

-28.33 %

420,000

งินประจาตาแ นง

0

0

0

100 %

596,400

งินวิทยฐานะ

0

10,500

431,000

38.38 %

596,400

คาตอบแทนพนั งานจาง

0

0

1,881,000

22.28 %

2,300,000

งิน พิ่มตาง ๆ ของพนั งานจาง

0

0

732,000

20.22 %

880,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

0

94,440

5,816,800

9,492,800

รวมงบบุคลากร

0

94,440

5,816,800

9,492,800

คาตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร

0

0

0

100 %

5,000

คา ชาบาน

0

0

60,000

200 %

180,000

งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตรขา
ราช าร/พนั งาน/ล จางประจา

0

0

0

100 %

60,000

งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร

0

0

19,200

-100 %

0

0

0

79,200

0

0

1,948,000

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน

งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร

รวมค่าตอบแทน

245,000

ค่าใช้สอย
รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร
รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร

63.76 %

3,190,000
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รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขา
ลั ษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ
โครง ารแขงขัน ีฬาสานสัมพันธ์ของสถาน
ศึ ษาในสัง ัด ทศบาล มืองสะ ตงนอ

96,705

0

10,000

700 %

80,000

โครง ารแขงขันทั ษะทางวิชา ารของนั
รียนปฐมวัย

98,890

147,947

100,000

0 %

100,000

0

0

18,000

66.67 %

30,000

100,000

24,436

6,000

733.33 %

50,000

โครง ารศนย์ ด็ สรางสรรค์

0

0

30,000

-100 %

0

โครง ารสง สริม ารจัดทาแผน ารจัด
ประสบ ารณ์ปฐมวัย

0

0

0

100 %

50,000

โครง ารสง สริม ารพัฒนา ารสานสัมพันธ์
ผป ครอง

0

0

0

100 %

60,000

โครง ารสง สริม าร รียนรของ ด็ ปฐมวัย
ทองถิ่นไทยผ่าน าร ลน

0

5,120

7,000

-100 %

0

โครง ารสง สริมพัฒนา ารสานสัมพันธ์ผ
ป ครอง

29,998

0

0

0 %

0

โครง ารสนับสนุนคาใชจายบริ ารสถาน
ศึ ษา

3,522,289.3

3,458,474.3

5,452,629

34.04 %

7,308,750

โครง ารพัฒนาความร ารดแล ด็ ปฐมวัย
โครง ารพัฒนาศั ยภาพ ารปฏิบัติงานของ
บุคลา รในสถานศึ ษา สัง ัด ทศบาล มือง
สะ ตงนอ
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รายจ่ายจริง
ปี 2562
โครง ารสานสัมพันธ์ผป ครอง

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

0

0

30,000

3,847,882.3

3,635,977.3

7,601,629

วัสดุสานั งาน

0

0

50,000

140 %

120,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

0

0

10,000

0 %

10,000

วัสดุงานบานงานครัว

46,516

38,966

65,000 6,628.29 %

4,373,390

คาอา าร สริม (นม)

1,585,971.76

1,675,155

3,211,031

-100 %

0

วัสดุ อสราง

0

0

30,000

133.33 %

70,000

วัสดุ าร ษตร

0

0

10,000

100 %

20,000

วัสดุโฆษณาและ ผยแพร

0

0

20,000

50 %

30,000

วัสดุคอมพิว ตอร์

0

0

30,000

233.33 %

100,000

60,000

0

0

0 %

0

1,692,487.76

1,714,121

3,426,031

256,031.19

255,960.51

200,000

100 %

400,000

0

0

0

100 %

50,400

รวมค่าสาธารณูปโภค

256,031.19

255,960.51

200,000

450,400

รวมงบดาเนินงาน

5,796,401.25

5,606,058.81

11,306,860

16,287,540

รวมค่าใช้สอย

-100 %

ปี 2565
0
10,868,750

ค่าวัสดุ

วัสดุ ารศึ ษา
รวมค่าวัสดุ

4,723,390

ค่าสาธารณูปโภค
คาไฟฟ้า
คาบริ ารสื่อสารและโทรคมนาคม
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รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สานั งาน
าอี้ทางาน

0

0

0

100 %

2,500

ชั้นวาง นังสือโชว์ นา

0

0

18,000

-100 %

0

ต ล็ แบบบาน ลื่อน ระจ 2 บาน

0

0

0

100 %

11,800

โตะทางาน (แบบ ขามุม)

0

0

0

100 %

9,500

โตะวางคอมพิว ตอร์

0

0

0

100 %

13,500

21,000

19,500

19,500

180 %

54,600

0

0

0

100 %

59,700

0

38,080

0

0 %

0

25,000

25,000

0

0 %

0

คล ลอร์น้าแบบสแตน ลส

0

0

0

100 %

6,000

ครื่องตัด ญา

0

0

0

100 %

9,500

ต ับขาว

0

0

0

100 %

5,000

ต ับขาว

12,500

0

4,500

-100 %

0

ต ย็น

60,000

0

18,000

-100 %

0

พัดลมติดผนัง
ครุภัณฑ์โฆษณาและ ผยแพร
โทรทัศน์ LED TV
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ รือ ารแพทย์
ครื่องวัดไขแบบดิจิตอล
ครุภัณฑ์งานบานงานครัว
าอี้สา รับรับประทานอา าร

วันที่พิมพ์ : 7/9/2564 09:02
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รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

ต ย็น ขนาด 9 คิวบิ ฟุต

0

0

0

100 %

14,500

ตาแ ส

0

0

0

100 %

31,200

ตาแ ส

10,000

4,000

8,000

-100 %

0

โตะรับประทานอา าร

30,000

30,000

0

0 %

0

0

0

70,000

-80 %

14,000

0

0

0

100 %

12,000

22,000

0

0

0 %

0

ครื่องคอมพิว ตอร์ สา รับงานสานั งาน

0

0

0

100 %

51,000

ครื่องพิมพ์ Multifunction ล ซอร์ แบบ
ฉีด มึ พรอมติดตั้งถัง มึ พิมพ์

0

0

0

100 %

22,500

ครื่องพิมพ์แบบฉีด มึ (Inkjet Printer)

0

8,000

7,500

-100 %

0

0

0

10,000

-100 %

0

180,500

124,580

155,500

0

0

0

โตะรับประทานอา ารพรอมมานั่งยาว
มอ ุงขาว
ครุภัณฑ์คอมพิว ตอร์ รืออิ ล็ ทรอนิ ส์
ครื่องคอมพิว ตอร์

คาบารุงรั ษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
คาบารุงรั ษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
รวมค่าครุภัณฑ์

317,300

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
คา อสรางอาคาร รือสิ่งปล สรางตาง ๆ
โครง าร อสรางรั้วดานขางและดาน ลัง
ศนย์พัฒนา ด็ ล็ พงบโละ

100 %

125,000
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รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

โครง าร อสรางรั้วพรอมลานคอน รีต
บริ วณทาง ดินอาคารโรง รียนอนุบาลพงบ
โละ

0

0

0

100 %

449,000

โครง าร อสรางรั้วศนย์พัฒนา ด็ ล็
มลายบาง อ

0

0

112,000

-100 %

0

โครง าร อสรางอาคารโรงอา ารศนย์
พัฒนา ด็ ล็ มลายบาง อ

0

0

1,319,000

-100 %

0

โครง ารติดตั้ง นั สาดรอบตัวอาคาร รียน
ศนย์พัฒนา ด็ ล็ มลายบาง อ

0

0

120,000

-100 %

0

โครง ารติดตั้ง ล็ ดัดศนย์พัฒนา ด็ ล็
มลายบาง อ

0

0

100,000

-100 %

0

คาบารุงรั ษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่ง อ
สราง

0

0

24,000

-100 %

0

คาบารุงรั ษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่ง อ
สราง

0

0

0

100 %

30,000

โครง ารซอมแซมคระบายน้า นา าแพง
ศนย์พัฒนา ด็ ล็ มลายบาง อ

0

0

0

100 %

200,000

โครง ารปรับปรุงอาคาร ลัง า ป็นโรง
อา าร โรง รียนอนุบาลพงบโละ

0

0

0

100 %

45,000

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

0

0

1,675,000

849,000

รวมงบลงทุน

180,500

124,580

1,830,500

1,166,300

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่ง อสราง
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ประมาณการ
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ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
งินอุด นุนสวนราช าร
งินอุด นุนสา รับสนับสนุนโครง าร
อา าร ลางวัน

4,867,494

5,037,000

5,152,000

9.48 %

5,640,600

งินอุด นุนสา รับสนับสนุนโครง าร
อา าร ลางวัน

0

0

0

100 %

1,131,900

งินอุด นุนสา รับสนับสนุนโครง าร
อา าร ลางวัน

826,000

919,000

0

0 %

0

0

0

1,008,540

-100 %

0

รวมเงินอุดหนุน

5,693,494

5,956,000

6,160,540

6,772,500

รวมงบเงินอุดหนุน

5,693,494

5,956,000

6,160,540

6,772,500

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

11,670,395.25

11,781,078.81

25,114,700

33,719,140

1,625,580

1,724,040

0

งินอุด นุนองค์ รประชาชน

งินอุด นุน ิจ ารที่ ป็นสาธารณประโยชน์
งินอุด นุนสา รับสนับสนุนโครง าร
อา าร ลางวัน

งานศึกษาไม่กาหนดระดับ
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือนขาราช าร รือพนั งานสวนทองถิ่น

100 %

360,000
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ประมาณการ
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ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

งิน พิ่มตาง ๆ ของขาราช าร รือพนั งานสวน
ทองถิ่น

180,000

180,000

0

100 %

30,000

งินวิทยฐานะ

168,000

203,000

0

0 %

0

คาตอบแทนพนั งานจาง

432,000

427,354.83

108,000

0 %

108,000

งิน พิ่มตาง ๆ ของพนั งานจาง

168,000

167,483.87

42,000

0 %

42,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

2,573,580

2,701,878.7

150,000

540,000

รวมงบบุคลากร

2,573,580

2,701,878.7

150,000

540,000

คาตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร

0

0

0

100 %

5,000

คา ชาบาน

0

0

0

100 %

60,000

0

0

0

100 %

10,000

12,300

5,900

0

0 %

0

12,300

5,900

0

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน

งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร
งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตรขา
ราช าร/พนั งาน/ล จางประจา
งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร
รวมค่าตอบแทน

75,000
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ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

ค่าใช้สอย
รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขา
ลั ษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ
คาใชจายใน ารสรางภมิคุม ันยา สพติด
ด็ และ ยาวชนนอ สถานศึ ษา

199,998

0

0

100 %

50,000

โครง าร ลไ ทองถิ่น พื่อพัฒนาคุณภาพ
ด็ และ ยาวชน

0

0

100,000

-50 %

50,000

199,650

249,835

15,000 1,566.67 %

250,000

โครง ารสง สริม ิจ รรม ด็ และ ยาวชน
ตาบลสะ ตงนอ

0

0

0

100 %

100,000

โครง ารสง สริม ิจ รรม ด็ และ ยาวชน
มุสลิมตาบลสะ ตงนอ

170,000

0

200,000

-100 %

0

โครง ารสนับสนุนคาใชจาย ารบริ าร
สถานศึ ษา

1,638,000

1,638,000

0

0 %

0

99,775

0

0

0 %

0

โครง ารอบรมและพัฒนาศั ยภาพผนาและ
ครือขาย ด็ และ ยาวชนตาบลสะ ตงนอ

0

13,050

100,000

-50 %

50,000

รวมค่าใช้สอย

2,307,423

1,900,885

415,000

0

0

0

โครง ารวัน ด็ แ งชาติ

โครง ารอบรมจริยธรรมภาคฤดรอน

500,000

ค่าวัสดุ
วัสดุสานั งาน

100 %

10,000
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รายจ่ายจริง
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วัสดุคอมพิว ตอร์

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

0

0

0

100 %

10,000

57,480

58,123

0

0 %

0

57,480

58,123

0

0

0

8,400

รวมค่าสาธารณูปโภค

0

0

8,400

8,400

รวมงบดาเนินงาน

2,377,203

1,964,908

423,400

603,400

0

0

0

100 %

2,500

ต ล็ (แบบบาน ลื่อน ระจ 2 บาน)

0

0

0

100 %

5,900

โตะทางาน (แบบ ขามุม)

0

0

0

100 %

9,500

รวมค่าครุภัณฑ์

0

0

0

17,900

รวมงบลงทุน

0

0

0

17,900

รวมงานศึกษาไม่กาหนดระดับ

4,950,783

4,666,786.7

573,400

1,161,300

รวมแผนงานการศึกษา

23,913,102.33

26,238,700.52

29,173,340

39,374,840

วัสดุ ารศึ ษา
รวมค่าวัสดุ

20,000

ค่าสาธารณูปโภค
คาบริ ารสื่อสารและโทรคมนาคม

0 %

8,400

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สานั งาน
าอี้ทางาน
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รายจ่ายจริง
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ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือนขาราช าร รือพนั งานสวนทองถิ่น

1,221,900

1,417,440

1,600,000

91.43 %

3,062,880

งิน พิ่มตาง ๆ ของขาราช าร รือพนั งานสวน
ทองถิ่น

182,600

184,776.89

212,000

242.45 %

726,000

18,000

18,000

60,000

95 %

117,000

คาตอบแทนพนั งานจาง

3,149,899.35

3,157,814.48

3,245,000

21.35 %

3,937,960

งิน พิ่มตาง ๆ ของพนั งานจาง

1,121,282.14

1,096,348.27

1,080,000

22.78 %

1,326,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

5,693,681.49

5,874,379.64

6,197,000

9,169,840

รวมงบบุคลากร

5,693,681.49

5,874,379.64

6,197,000

9,169,840

0

0

55,000

263.64 %

200,000

คาตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร

12,760

0

50,000

80 %

90,000

คา ชาบาน

46,500

81,000

100,000

200 %

300,000

งินประจาตาแ นง

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาตอบแทนผปฏิบัติราช ารอัน ป็นประโยชน์แ
องค์ รป ครองสวนทองถิ่น
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รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
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ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร
งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตรขา
ราช าร/พนั งาน/ล จางประจา

0

0

0

100 %

150,000

30,100

5,900

95,000

-100 %

0

89,360

86,900

300,000

3,943,170.13

5,370,282.75

7,230,000

-97.23 %

200,000

0

0

0

100 %

50,000

20,350

147,669

250,000

-60 %

100,000

คาใชจายใน ารสารวจขอมลจานวนสัตว์

0

0

2,600

-100 %

0

คาใชจายใน ารสารวจขอมลจานวนสัตว์
และขึ้นทะ บียนสัตว์

0

0

0

100 %

3,000

คาบารุงรั ษาและซอมแซม

0

0

0

100 %

2,000,000

0

784,793

1,500,000

-100 %

0

3,963,520.13

6,302,744.75

8,982,600

งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร
รวมค่าตอบแทน

740,000

ค่าใช้สอย
รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร
รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร
รายจาย ี่ยว ับ ารรับรองและพิธี าร
รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขา
ลั ษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ
คาใชจาย ดินทางไปราช ารและคาลง
ทะ บียน

คาบารุงรั ษาและซอมแซม
รวมค่าใช้สอย

2,353,000
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รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

ค่าวัสดุ
วัสดุสานั งาน

76,258

127,652

100,000

0 %

100,000

0

0

5,000

0 %

5,000

179,830

152,820

150,000

0 %

150,000

127,854.5

37,566.5

110,000

-54.55 %

50,000

วัสดุยานพา นะและขนสง

99,765

0

100,000

0 %

100,000

วัสดุ ชื้อ พลิงและ ลอลื่น

1,088,144.44

1,195,621.94

1,500,000

53.33 %

2,300,000

0

34,989

130,000

-61.54 %

50,000

วัสดุโฆษณาและ ผยแพร

9,600

12,780

90,000

-66.67 %

30,000

วัสดุ ครื่องแตง าย

2,960

15,000

150,000

0 %

150,000

วัสดุคอมพิว ตอร์

29,550

49,190

50,000

0 %

50,000

0

0

10,000

0 %

10,000

1,613,961.94

1,625,619.44

2,395,000

23,287.51

9,657.29

50,000

0 %

50,000

0

8,239

10,000

100 %

20,000

รวมค่าสาธารณูปโภค

23,287.51

17,896.29

60,000

70,000

รวมงบดาเนินงาน

5,690,129.58

8,033,160.48

11,737,600

6,158,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุงานบานงานครัว
วัสดุ อสราง

วัสดุวิทยาศาสตร์ รือ ารแพทย์

วัสดุอื่น
รวมค่าวัสดุ

2,995,000

ค่าสาธารณูปโภค
คาบริ ารโทรศัพท์
คาบริ ารสื่อสารและโทรคมนาคม
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รายจ่ายจริง
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ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สานั งาน
าอี้ทางาน

0

5,700

7,000

0 %

7,000

ครื่องปรับอา าศแบบแย สวน

0

0

0

100 %

72,000

ครื่องปรับอา าศแบบแย สวน

0

69,000

0

0 %

0

ตบาน ลื่อน ระจ

0

0

16,000

-100 %

0

ตลิ้นชั

0

0

17,000

-100 %

0

0

13,700

11,000

9.09 %

12,000

28,000

0

0

0 %

0

รถจั รยานยนต์

0

108,400

0

0 %

0

รถบรรทุ ดี ซล

0

0

854,000

-100 %

0

รถพยาบาล (รถต) ปริมาตร ระบอ สบไม
ต่า วา 2,400 ซีซี รือ าลัง ครื่องยนต์สง
สุดไมต่า วา 90 ิโลวัตต์

0

0

0

100 %

2,500,000

0

0

90,000

-100 %

0

0

0

0

100 %

8,500

ล็ ็บแบบฟอร์ม 15 ชั้น

โตะทางาน
ครุภัณฑ์ยานพา นะและขนสง
พวงขางรถจั รยานยนต์

ครุภัณฑ์ าร ษตร
ครื่องพนละอองฝอย
ครุภัณฑ์งานบานงานครัว
ต ย็น
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ครุภัณฑ์คอมพิว ตอร์ รืออิ ล็ ทรอนิ ส์
ครื่องคอมพิว ตอร์

22,000

0

17,000

-100 %

0

ครื่องคอมพิว ตอร์ สา รับงานสานั งาน

0

0

0

100 %

34,000

ครื่องคอมพิว ตอร์โนตบุ สา รับงาน
ประมวลผล

0

0

22,000

-100 %

0

ครื่องพิมพ์

0

0

7,500

-100 %

0

7,900

0

0

0 %

0

ครื่องพิมพ์ ล ซอร์ รือ LED ขาวดา

0

0

0

100 %

5,200

ครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 800 AV

0

0

2,500

-100 %

0

ครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA

0

0

0

100 %

2,500

อุป รณ์ ระจายสัญญาณ

0

0

0

100 %

5,600

357,480

0

100,000

0 %

100,000

รวมค่าครุภัณฑ์

415,380

196,800

1,144,000

2,746,800

รวมงบลงทุน

415,380

196,800

1,144,000

2,746,800

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

11,799,191.07

14,104,340.12

19,078,600

18,074,640

ครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีด มึ
(Inkjet)

คาบารุงรั ษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
คาบารุงรั ษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น
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ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขา
ลั ษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ
ารขับ คลื่อนโครง ารสัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัยจา โรคพิษสุนัขบา

0

0

0

100 %

30,000

ารขับ คลื่อนโครง ารสัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัยจา โรคพิษสุนัขบา

0

0

15,300

-100 %

0

ารขับ คลื่อนโครง ารสัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัยจา โรคพิษสุ่นัขบา

0

18,000

0

0 %

0

31,000

21,440

35,000

-100 %

0

โครง ารคัดแย ขยะ

0

49,635

30,000

-100 %

0

โครง ารทองถิ่นไทย รวมใจภั ดิ์ รั ษ์พื้นที่
สี ขียว

0

0

10,000

-100 %

0

โครง ารบริ ารจัด ารศนย์บริ ารสาธารณ
สุขดาน วช รรมฟ้นฟ ทศบาล มืองสะ ตง
นอ ครือขายโรงพยาบาลศนย์ยะลา

20,866

15,776

30,000

-100 %

0

0

0

20,000

0 %

20,000

50,000

30,000

50,000

0 %

50,000

โครง าร (Big cleaning day) นาบาน นา
มอง

โครง ารพัฒนาศั ยภาพดานสาธารณสุข
โครง ารรณรงค์ป้อง ันโรคพิษสุนัขบา
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รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

โครง ารสง สริม ารปล ตนไม

0

0

10,000

-100 %

0

โครง ารสารวจขอมลจานวนสัตว์และขึ้น
ทะ บียนสัตว์

0

0

0

100 %

3,000

โครง ารอบรมดานสิ่งแวดลอม

0

0

10,000

-100 %

0

โครง ารอบรมใน ารปฏิบัติงานดาน ารจัด
็บขยะใ สะอาดและปลอดภัย

0

0

35,000

-100 %

0

โครง ารอบรมใ ความร ารปฏิบัติงาน
ล จางโครง ารชาวสะ ตงนอ รวมใจรั ษา
สิ่งแวดลอม

30,000

39,948

0

0 %

0

รวมค่าใช้สอย

131,866

174,799

245,300

103,000

รวมงบดาเนินงาน

131,866

174,799

245,300

103,000

540,000

0

0

0 %

0

0

0

0

100 %

3,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
งินอุด นุนสวนราช าร
งินอุด นุนสา รับ ารดา นินงานตาม
โครง ารพระราชดาริดานสาธารณสุข
งินอุด นุนสา รับ ารสารวจขอมลจานวน
สัตว์และขึ้นทะ บียนสัตว์
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รายจ่ายจริง
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ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

งินอุด นุนสา รับขับ คลื่อนโครง ารสัตว์
ปลอดโรคคนปลอดภัยจา โรคพิษสุนัขบา

0

0

15,300

96.08 %

30,000

งินอุด นุนสา รับสารวจขอมลจานวนสัตว์
และขึ้นทะ บียนสัตว์

0

0

2,600

-100 %

0

โครง ารพระราชดาริ ดานสาธารณสุข

0

0

580,000

-100 %

0

โครง ารพระราชดาริดานสาธารณสุข

0

0

0

100 %

580,000

รวมเงินอุดหนุน

540,000

0

597,900

613,000

รวมงบเงินอุดหนุน

540,000

0

597,900

613,000

รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

671,866

174,799

843,200

716,000

โครง ารบริ ารจัด ารศนย์บริ ารสาธารณ
สุขดาน วช รรมฟ้นฟ ทศบาล มืองสะ ตง
นอ ครือขายโรงพยาบาลศนย์ยะลา

0

0

0

รวมค่าใช้สอย

0

0

0

30,000

รวมงบดาเนินงาน

0

0

0

30,000

รวมงานศูนย์บริการสาธารณสุข

0

0

0

30,000

งินอุด นุนองค์ รประชาชน

งานศูนย์บริการสาธารณสุข
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขา
ลั ษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ
100 %

30,000
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รายจ่ายจริง

ประมาณการ

ปี 2562

ปี 2563

12,471,057.07

14,279,139.12

19,921,800

งิน ดือนขาราช าร รือพนั งานสวนทองถิ่น

0

0

0

100 %

980,000

งิน พิ่มตาง ๆ ของขาราช าร รือพนั งานสวน
ทองถิ่น

0

0

0

100 %

205,000

งินประจาตาแ นง

0

0

0

100 %

18,000

คาตอบแทนพนั งานจาง

0

0

0

100 %

720,000

งิน พิ่มตาง ๆ ของพนั งานจาง

0

0

0

100 %

220,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

0

0

0

2,143,000

รวมงบบุคลากร

0

0

0

2,143,000

คาตอบแทนผปฏิบัติราช ารอัน ป็นประโยชน์แ
องค์ รป ครองสวนทองถิ่น

0

0

0

100 %

15,000

คาตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร

0

0

0

100 %

30,000

คา ชาบาน

0

0

0

100 %

150,000

รวมแผนงานสาธารณสุข

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565
18,820,640

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
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งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร
งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตรขา
ราช าร/พนั งาน/ล จางประจา

0

0

0

0

0

0

0

0

0

100 %

200,000

0

0

0

100 %

20,000

0

0

0

100 %

40,000

0

0

0

100 %

25,000

0

0

0

วัสดุสานั งาน

0

0

0

100 %

150,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

0

0

0

100 %

5,000

วัสดุงานบานงานครัว

0

0

0

100 %

10,000

วัสดุคอมพิว ตอร์

0

0

0

100 %

20,000

รวมค่าตอบแทน

100 %

20,000
215,000

ค่าใช้สอย
รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร
รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร
รายจาย ี่ยว ับ ารรับรองและพิธี าร
รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขา
ลั ษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ
คา ดินทางไปราช ารและคาลงทะ บียน
คาบารุงรั ษาและซอมแซม
รวมค่าใช้สอย

285,000

ค่าวัสดุ
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รายจ่ายจริง
ปี 2562
วัสดุอื่น

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

0

0

0

0

0

0

คาบริ ารโทรศัพท์

0

0

0

100 %

10,000

คาบริ ารสื่อสารและโทรคมนาคม

0

0

0

100 %

5,000

รวมค่าสาธารณูปโภค

0

0

0

15,000

รวมงบดาเนินงาน

0

0

0

720,000

0

0

0

100 %

5,000

0

0

0

100 %

50,000

รวมค่าครุภัณฑ์

0

0

0

55,000

รวมงบลงทุน

0

0

0

55,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์

0

0

0

2,918,000

รวมค่าวัสดุ

100 %

ปี 2565
20,000
205,000

ค่าสาธารณูปโภค

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์โฆษณาและ ผยแพร
จอโปร จค ตอร์แบบขาตั้ง
คาบารุงรั ษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
คาบารุงรั ษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
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รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขา
ลั ษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ
โครง ารชวย ลือประชาชนตามอานาจ
นาที่ขององค์ รป ครองสวนทองถิ่น (ดาน
ารสง สริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563

0

607,250

0

0 %

0

โครง ารพัฒนาคุณภาพชีวิตผดอยโอ าส

0

0

0

100 %

50,000

15,725

0

0

0 %

0

โครง ารพัฒนาศั ยภาพครอบครัวในพื้นที่
ตาบลสะ ตงนอ

0

0

50,000

0 %

50,000

โครง ารลดความรุนแรงในครอบครัว

0

0

0

100 %

30,000

โครง ารสง สริมสนับสนุนชวย ลือ ลุม
อาชีพผดอยโอ าสบาน ธอส.

0

0

50,000

100 %

100,000

โครง ารสง สริมอาชีพตัด ย็บ สื้อผาสตรี

0

19,950

20,000

-100 %

0

โครง ารพัฒนาศั ยภาพของผสงอายุ
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รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

โครง ารอบรมใ ความรดานอาชีพตางๆ
สา รับคนวางงาน

0

0

20,000

-100 %

0

โครง ารอบรมใ ความรผดแลคนพิ าร

0

0

20,000

0 %

20,000

รวมค่าใช้สอย

15,725

627,200

160,000

250,000

รวมงบดาเนินงาน

15,725

627,200

160,000

250,000

รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

15,725

627,200

160,000

250,000

รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์

15,725

627,200

160,000

3,168,000

งิน ดือนขาราช าร รือพนั งานสวนทองถิ่น

2,798,447.41

2,894,362.49

2,995,700

16.83 %

3,500,000

งิน พิ่มตาง ๆ ของขาราช าร รือพนั งานสวน
ทองถิ่น

379,687.09

384,393.42

409,000

22.25 %

500,000

งินประจาตาแ นง

60,000

37,224.13

72,000

0 %

72,000

คาจางล จางประจา

246,240

260,280

290,000

3.45 %

300,000

30,000

30,000

30,000

0 %

30,000

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

งิน พิ่มตาง ๆ ของล จางประจา
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รายจ่ายจริง
ปี 2562
คาตอบแทนพนั งานจาง

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

3,836,478.7

4,084,800

4,285,000

16.69 %

5,000,000

1,114,495.96

1,138,200

1,194,000

8.88 %

1,300,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

8,465,349.16

8,829,260.04

9,275,700

10,702,000

รวมงบบุคลากร

8,465,349.16

8,829,260.04

9,275,700

10,702,000

0

0

30,000

0 %

30,000

24,400

42,600

150,000

33.33 %

200,000

244,062

219,000

300,000

0 %

300,000

0

0

0

100 %

200,000

80,600

66,900

80,000

-100 %

0

349,062

328,500

560,000

370,513.2

1,515,781.16

1,980,000

งิน พิ่มตาง ๆ ของพนั งานจาง

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาตอบแทนผปฏิบัติราช ารอัน ป็นประโยชน์แ
องค์ รป ครองสวนทองถิ่น
คาตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร
คา ชาบาน
งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร
งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตรขา
ราช าร/พนั งาน/ล จางประจา
งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร
รวมค่าตอบแทน

730,000

ค่าใช้สอย
รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร
รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร

61.62 %

3,200,000
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รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขา
ลั ษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ
คาใชจายใน าร ดินทางไปราช ารและคา
ลงทะ บียน

70,827.46

139,081.83

50,000

500 %

300,000

0

0

50,000

0 %

50,000

735,105.37

0

20,000

0 %

20,000

โครง ารปรับปรุงผัง มืองรวม มืองยะลา

0

0

20,000

0 %

20,000

โครง าร พิ่มประสิทธิภาพ ารปฏิบัติงาน

0

0

30,000

66.67 %

50,000

38,350

714,601.84

1,300,000

-38.46 %

800,000

1,214,796.03

2,369,464.83

3,450,000

83,141

175,300

200,000

50 %

300,000

703,795

1,150,799.5

1,500,000

33.33 %

2,000,000

0

67,482

100,000

0 %

100,000

813,419

1,466,670

1,700,000

17.65 %

2,000,000

วัสดุยานพา นะและขนสง

138,241.11

126,402

200,000

50 %

300,000

วัสดุ ชื้อ พลิงและ ลอลื่น

570,239.42

532,997.26

600,000

33.33 %

800,000

วัสดุโฆษณาและ ผยแพร

0

0

20,000

0 %

20,000

วัสดุ ครื่องแตง าย

0

0

0

100 %

100,000

9,250

38,730

50,000

0 %

50,000

โครง ารดา นิน ารสอบ ขตที่ดิน
โครง ารดแลรั ษาคระบายน้าและสถานที่
สาธารณะ

คาบารุงรั ษาและซอมแซม
รวมค่าใช้สอย

4,440,000

ค่าวัสดุ
วัสดุสานั งาน
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุงานบานงานครัว
วัสดุ อสราง

วัสดุคอมพิว ตอร์

วันที่พิมพ์ : 7/9/2564 09:02

นา : 51/75

รายจ่ายจริง
ปี 2562
วัสดุจราจร

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

0

0

0

100 %

100,000

59,450

88,590

150,000

66.67 %

250,000

2,377,535.53

3,646,970.76

4,520,000

5,511.57

5,973.81

10,000

100 %

20,000

0

0

25,000

100 %

50,000

รวมค่าสาธารณูปโภค

5,511.57

5,973.81

35,000

70,000

รวมงบดาเนินงาน

3,946,905.13

6,350,909.4

8,565,000

11,260,000

3,700

9,000

8,000

-100 %

0

0

0

0

100 %

45,000

ครื่อง ขา ลมสัน วง ระด ง

0

0

0

100 %

4,500

ครื่องถาย อ สาร

0

0

180,000

-100 %

0

ครื่องปรับอา าศ

0

0

0

100 %

36,000

ครื่องปรับอา าศ

0

53,300

0

0 %

0

ตล็อ อร์ 18 ชอง

0

0

16,000

-100 %

0

ต ล็ บาน ลื่อน ระจ

0

0

0

100 %

35,000

ต ล็ แบบ 2 บาน

0

0

0

100 %

11,800

วัสดุอื่น
รวมค่าวัสดุ

6,020,000

ค่าสาธารณูปโภค
คาบริ ารโทรศัพท์
คาบริ ารสื่อสารและโทรคมนาคม

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สานั งาน
าอี้ทางาน
าอี้ ล็ ุม บาะ
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รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

ต ล็ แบบ 2 บาน

0

0

11,000

-100 %

0

ต็นท์ผาใบพรอมโครง ล็ ทรงโคง

0

0

0

100 %

280,000

9,300

13,800

0

0 %

0

38,520

0

0

0 %

0

110,000

0

0

0 %

0

0

0

0

100 %

55,000

20,500

0

0

0 %

0

ชุดทดสอบความขน ลวของคอน รีต

0

0

0

100 %

16,000

ตลับ มตรสายไฟ บอร์ ลาส

0

0

0

100 %

3,500

ถังอัดจารบีใชลม

0

0

0

100 %

6,000

แบบ ลอคอน รีต

0

0

0

100 %

16,000

19,300

0

0

0 %

0

23,500

0

0

0 %

0

ครื่องตัด ญาแบบขอแข็ง

0

0

0

100 %

57,000

ตาแ ส

0

0

19,800

-100 %

0

โตะทางาน
ครุภัณฑ์ยานพา นะและขนสง
พวงขางรถจั รยานยนต์
รถจั รยานยนต์
ครุภัณฑ์ อสราง
ครื่องคอริ่ง
ครื่องส ัดคอน รีต

ครุภัณฑ์โฆษณาและ ผยแพร
ลองถายภาพ ระบบดิจิตอล
ครุภัณฑ์งานบานงานครัว
ครื่องฉีดน้าแรงดันสง

วันที่พิมพ์ : 7/9/2564 09:02

นา : 53/75

รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

ครุภัณฑ์โรงงาน
ครื่องขัด ระดาษทราย

5,300

0

0

0 %

0

ครื่อง จาะ ล็

0

0

22,000

-100 %

0

ครื่อง จียตั้งโตะ

0

0

15,000

-100 %

0

ครื่อง ชื่อมไฟฟ้า

0

0

0

100 %

5,000

ชุดบลอคลมถอดลอ

0

0

0

100 %

10,000

ต ชื่อมไฟฟ้า

0

0

0

100 %

25,000

แทนตัดไฟ บอร์

0

0

0

100 %

10,000

ปมลมพรอมสาย

30,000

0

0

0 %

0

1,500

0

0

0 %

0

ลื่อยยนต์ ขนาด 31.8 ซีซี

0

0

0

100 %

20,000

ลื่อยยนต์ ขนาด 72.2 ซีซี

0

0

0

100 %

40,000

ลอวัดระยะทาง

0

0

0

100 %

16,000

สตาฟอลมิ นียม แบบชั

0

0

0

100 %

5,000

ครื่องคอมพิว ตอร์

0

59,600

0

0 %

0

ครื่องคอมพิว ตอร์ All In One

0

0

138,000

-100 %

0

ครื่องคอมพิว ตอร์ All In One สา รับ
ประมวลผล

0

0

0

100 %

46,000

แมแรงตะ ฆ

ครุภัณฑ์สารวจ

ครุภัณฑ์คอมพิว ตอร์ รืออิ ล็ ทรอนิ ส์
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รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

ครื่องพิมพ์ ล ซอร์ รือ LED ขาวดา ชนิด
Network

0

0

8,900

-100 %

0

ครื่องพิมพ์ ล ซอร์ รือ LED ขาวดา ชนิด
Network สา รับ ระดาษขนาด A3

0

0

108,000

-100 %

0

ครื่องพิมพ์ ล ซอร์ รือ LED สี ชนิด
Network

0

0

10,000

100 %

20,000

ครื่องสารองไฟฟ้า

0

5,000

0

0 %

0

อุป รณ์อานบัตร อน ประสงค์

0

1,400

0

0 %

0

393,034.83

2,900

300,000

1.4 %

304,200

รวมค่าครุภัณฑ์

654,654.83

145,000

836,700

1,067,000

รวมงบลงทุน

654,654.83

145,000

836,700

1,067,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

13,066,909.12

15,325,169.44

18,677,400

23,029,000

โครง าร อสรางคระบายน้าคอน รีต สริม
ล็ ซอย จริญสวัสดิ์ มที่ 12

0

0

2,260,000

-100 %

0

โครง าร อสรางคระบายน้าคอน รีต สริม
ล็ ซอยนัดโตะโมง 3 มที่ 4

0

0

1,676,000

-100 %

0

คาบารุงรั ษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
คาบารุงรั ษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

งานไฟฟ้าและประปา
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
คา อสรางสิ่งสาธารณปโภค
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ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

โครง าร อสรางคระบายน้าคอน รีต สริม
ล็ ซอยนิบงบาร 4 มที่ 7

0

0

1,551,000

-100 %

0

โครง าร อสรางคระบายน้าคอน รีต สริม
ล็ ซอยปาลาจืองา มที่ 8

0

0

1,020,000

-100 %

0

โครง าร อสรางคระบายน้าคอน รีต สริม
ล็ ซอยพงษ์ จริญ ถนนผัง มือง 4 ซอย
24 มที่ 9

0

0

1,256,000

-100 %

0

โครง าร อสรางคระบายน้าคอน รีต สริม
ล็ ซอยรวม งิน มที่ 10

0

0

1,276,000

-100 %

0

โครง าร อสรางคระบายน้าคอน รีต สริม
ล็ ซอยสุภิญโญ มที่ 6

0

0

0

100 %

2,069,300

โครง าร อสรางคระบายน้าคอน รีต สริม
ล็ ซอยอัลนร ( ลังโรง รียนฮาฟิทมัร ัส)
มที่ 3

0

0

1,134,000

-100 %

0

โครง าร อสรางคระบายน้าคอน รีต สริม
ล็ ซอยโอ อ็ โอ มที่ 1

0

0

996,000

-100 %

0

โครง าร อสรางคระบายน้าคอน รีต สริม
ล็ ถนนสีแ่ ย ไฟแดงตือ บาะ มที่ 10

0

0

0

100 %

133,000

โครง าร อสรางติดตั้ง สาไฟฟ้าแสงจันทร์
แบบ LED ถนนนิบงบาร (สายสวนสม) ม
ที่ 7

0

0

0

100 %

1,710,000

โครง าร อสรางถนนคอน รีต สริม ล็
ซอยตั วา มที่ 4

0

0

0

100 %

1,928,800
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โครง าร อสรางถนนคอน รีต สริม ล็
ซอยโปลีบีนา 2 มที่ 1

0

0

383,000

-100 %

0

โครง าร อสรางถนนคอน รีต สริม ล็
ซอยพนทรัพย์ มที่ 12

0

0

0

100 %

176,300

โครง าร อสรางถนนคอน รีต สริม ล็
ซอย มาะจิ มที่ 12

0

0

0

100 %

611,300

โครง าร อสรางถนนคอน รีต สริม ล็
ซอยยิโภชนา มที่ 11

0

0

0

100 %

1,225,400

โครง าร อสรางถนนคอน รีต สริม ล็
ซอยลั ษมาน 14 มที่ 3

0

0

0

100 %

867,700

โครง าร อสรางถนนคอน รีต สริม ล็
ซอยสนามฟุตบอล มที่ 5

0

0

0

100 %

528,000

โครง าร อสรางถนนคอน รีต สริม ล็
ซอยอาซันอุทิศ มที่ 4

0

0

0

100 %

194,000

โครง าร อสรางถนนคอน รีต สริม ล็
ซอยอุสตะ ฮาะ มที่ 2

0

0

0

100 %

421,800

โครง าร อสรางถนนคอน รีต สริม ล็
ซอยฮาปี ซาะ มที่ 11

0

0

325,000

-100 %

0

โครง าร อสรางถนนคอน รีต สริม ล็
ถนนสาย าปงบาร 1 มที่ 7

0

0

0

100 %

249,200

โครง าร อสรางถนนคอน รีต สริม ล็
ถนนสาย าปงบาร 2 มที่ 7

0

0

0

100 %

212,900
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โครง าร อสรางถนนคอน รีต สริม ล็
ถนนสายนิบงบาร 5 มที่ 7

0

0

0

100 %

471,700

โครง าร อสรางถนนคอน รีต สริม ล็
พรอมคระบายน้า ซอยแปดแสน มที่ 6

0

0

0

100 %

1,519,500

โครง าร อสรางถนนคอน รีต สริม ล็
พรอมรางระบายน้าคอน รีต สริม ล็
ยานชุมชน ซอยจโอะอุทิศ มที่ 12

0

0

0

100 %

1,106,700

โครง าร อสรางถนนคอน รีต สริม ล็
พรอมรางระบายน้าคอน รีต สริม ล็
ยานชุมชน ซอย บอร์ สง 2 มที่ 1

0

0

0

100 %

1,789,000

โครง าร อสรางถนนคอน รีต สริม ล็
สาย ปาะยานิ 1 มที่ 3

0

0

0

100 %

1,671,500

โครง าร อสรางถนนคอน รีต สริม ล็
สายลางา - ปายอ มที่ 5

0

0

1,097,000

-100 %

0

โครง าร อสรางถนนคอน รีต สริม ล็
พรอมคระบายน้า ถนนสาย อสพี มที่ 13

0

0

1,499,000

-100 %

0

โครง าร อสรางถนนผิวจราจรแอสฟลท์ติ
คอน รีต ซอยดาโอะ จะนิ มที่8

0

0

0

100 %

1,883,800

โครง าร อสรางถนนผิวจราจรแอสฟลท์ติ
คอน รีต ซอยตะโละบอแร - าปง รีแย
มที่ 6

0

0

508,000

-100 %

0

โครง าร อสรางถนนผิวจราจรแอสฟลท์ติ
คอน รีต ซอยปอ นาะ - แบปตะ มที่ 11

0

0

457,000

-100 %

0
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โครง าร อสรางถนนผิวจราจรแอสฟลท์ติ
คอน รีต ซอยมุสลิมปอ นาะ 3 มที่ 6

0

0

0

100 %

576,300

โครง าร อสรางถนนผิวจราจรแอสฟลท์ติ
คอน รีต ซอยรวม งิน มที่ 10

0

0

813,000

-100 %

0

โครง าร อสรางถนนผิวจราจรแอสฟลท์ติ
คอน รีตพรอมคระบายน้าคอน รีต สริม
ล็ ซอยฮิ ล มที่ 2

0

0

1,521,000

-100 %

0

โครง าร อสรางถนนผิวจราจรแอสฟลท์ติ
คอน รีตพรอมคระบายน้าคอน รีต สริม
ล็ ถนนผัง มือง 4 ซอย 2 มที่ 1

0

0

522,000

-100 %

0

โครง าร อสรางถนนแอสฟลท์ติ คอน รีต
ซอยประดิษฐ์บารุง มที่ 10

0

920,000

0

0 %

0

โครง าร อสรางรางระบายน้าคอน รีต
สริม ล็ ยานชุมชน ซอย โบร์ ( าปงบ
ะใน) มที่ 8

0

0

0

100 %

1,503,500

โครง าร อสรางรางระบายน้าคอน รีต
สริม ล็ ยานชุมชน ซอยสัมพันธ์ มที่
12

0

0

0

100 %

741,000

โครง าร อสรางอาคาร อน ประสงค์ มที่
6

0

0

2,273,000

-100 %

0

โครง ารซอมแซมและปรับปรุงระบบ
ประปา มบาน แบบบาดาลขนาดใ ญ ม
ที่ 1

0

0

1,300,000

-100 %

0
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โครง ารซอมแซมและปรับปรุงระบบ
ประปา มบาน แบบบาดาลขนาดใ ญ ม
ที่ 13

0

0

1,300,000

-100 %

0

โครง ารซอมแซมและปรับปรุงระบบ
ประปา มบาน แบบบาดาลขนาดใ ญ ม
ที่ 8

0

0

134,000

-100 %

0

โครง ารซอมแซมและปรับปรุงระบบ
ประปา มบาน แบบผิวดินขนาดใ ญมา
มที่ 5

0

0

320,000

-100 %

0

โครง ารบุ บิ ถนน ินคลุ ซอยดารุลมฮา
ยีรีน มที่ 1

0

0

0

100 %

336,900

โครง ารบุ บิ ถนน ินคลุ ซอยมะสา
มาะ มที่ 8

0

0

196,000

-100 %

0

โครง ารบุ บิ ถนน ินคลุ ซอย ลัง
มัสยิด มที่ 6

0

0

0

100 %

142,000

โครง ารบุ บิ ถนน ินคลุ ซอย ลัง
อนามัยนิบงบาร 1 มที่ 7

0

0

136,000

-100 %

0

โครง ารรื้อพรอม อสรางระบบประปา ม
ที่ 11

0

0

0

100 %

547,000

210,000

0

552,300

-9.47 %

500,000

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่ง อสราง
คาบารุงรั ษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่ง อ
สราง
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รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

210,000

920,000

24,505,300

23,116,600

รวมงบลงทุน

210,000

920,000

24,505,300

23,116,600

380,505.02

91,908.73

20,000

รวมเงินอุดหนุน

380,505.02

91,908.73

20,000

500,000

รวมงบเงินอุดหนุน

380,505.02

91,908.73

20,000

500,000

รวมงานไฟฟ้าและประปา

590,505.02

1,011,908.73

24,525,300

23,616,600

0

0

0

100 %

7,762,200

0

0

0

100 %

35,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
งินอุด นุนสวนราช าร
งินอุด นุนสวนราช าร

2,400 %

500,000

งานกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร
รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร
รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขา
ลั ษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ
โครง าร (Big cleaning day) นาบานนา
มอง
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โครง ารคัดแย ขยะ

0

0

0

100 %

20,000

โครง ารอบรมใน ารปฏิบัติงานดาน ารจัด
็บขยะ

0

0

0

100 %

20,000

รวมค่าใช้สอย

0

0

0

7,837,200

รวมงบดาเนินงาน

0

0

0

7,837,200

รถบรรทุ ขยะ แบบ ปิดขาง ททาย

0

0

4,238,000

-100 %

0

รถบรรทุ ขยะแบบ 6 ลอ แบบอัดทาย

0

4,520,000

0

0 %

0

รถบรรทุ ขยะแบบย ถังคอน ทน นอร์

3,490,000

4,320,000

0

0 %

0

รวมค่าครุภัณฑ์

3,490,000

8,840,000

4,238,000

0

รวมงบลงทุน

3,490,000

8,840,000

4,238,000

0

รวมงานกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

3,490,000

8,840,000

4,238,000

7,837,200

รวมแผนงานเคหะและชุมชน

17,147,414.14

25,177,078.17

47,440,700

54,482,800

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์ยานพา นะและขนสง

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
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งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขา
ลั ษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ
โครง ารคายคุณธรรมปรับ ปลี่ยน
พฤติ รรมนาวิถชี ีวิตพอ พียงสชุมชน

0

0

0

100 %

70,000

โครง ารชวย ลือประชาชนตามอานาจ
นาที่ขององค์ รป ครองสวนทองถิ่น

0

0

140,000

42.86 %

200,000

โครง ารประชุมชี้แจงและศึ ษาดงาน อง
ทุนสวัสดิ ารชุมชน

279,740

0

0

0 %

0

โครง ารประชุมชี้แจงและศึ ษาดงาน อง
ทุนสวัสดิ ารสังคม

0

199,680

100,000

-50 %

50,000

โครง ารฝึ อบรม พิ่มประสิทธิภาพและ
ศึ ษาดงานของคณะ รรม ารชุมชนใน
พื้นที่ตาบลสะ ตงนอ

0

0

594,400

-100 %

0

โครง ารฝึ อบรมและศึ ษาดงาน ารสราง
ความรใน ลั ารมีสวนรวมในระบอบ
ประชาธิปไตยแ ประชาชนในพื้นที่ตาบลสะ
ตงนอ

0

0

50,000

100 %

100,000

โครง ารพัฒนาศั ยภาพครอบครัวในพื้นที่
ตาบลสะ ตงนอ

16,200

21,650

0

0 %

0
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โครง ารพัฒนาศั ยภาพสตรี

147,990

0

50,000

0 %

50,000

โครง ารสง สริมสนับสนุนชวย ลือ ลุม
อาชีพ/ ลุมสตรี/ ลุมตางๆ ในพื้นที่ตาบล
สะ ตงนอ

312,200

0

0

0 %

0

โครง ารสง สริมใ มี ารจัดตั้งส รณ์
ชุมชนในตาบลสะ ตงนอ

0

0

100,000

0 %

100,000

โครง ารสง สริมอาชีพ ลุมตัด ย็บ สื้อผา
สตรี

0

0

0

100 %

40,000

โครง ารสง สริมอาชีพคนพิ าร

0

0

20,000

-100 %

0

โครง ารสนับสนุนใ นั รียนนั ศึ ษา ขา
ทางานชวงปิดภาค รียน

0

0

50,000

0 %

50,000

โครง ารสารวจขอมลพื้นฐานในครัว รือน
ในพื้นที่ตาบลสะ ตงนอ

0

0

0

100 %

20,000

โครง ารสารวจพื้นที่ขยายผลจัดตั้งศนย์
พัฒนาคุณภาพชีวิตและสง สริมอาชีพผสง
อายุและขอมลโรง รียนผสงอายุ

0

0

50,000

-100 %

0

รวมค่าใช้สอย

756,130

221,330

1,154,400

680,000

รวมงบดาเนินงาน

756,130

221,330

1,154,400

680,000

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

756,130

221,330

1,154,400

680,000

รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

756,130

221,330

1,154,400

680,000
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แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือนขาราช าร รือพนั งานสวนทองถิ่น

0

0

400,000

5.66 %

422,640

งิน พิ่มตาง ๆ ของขาราช าร รือพนั งานสวน
ทองถิ่น

0

0

30,000

0 %

30,000

คาตอบแทนพนั งานจาง

0

0

324,000

0 %

324,000

งิน พิ่มตาง ๆ ของพนั งานจาง

0

0

126,000

0 %

126,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

0

0

880,000

902,640

รวมงบบุคลากร

0

0

880,000

902,640

คาตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร

0

0

5,040

-0.79 %

5,000

คา ชาบาน

0

0

60,000

0 %

60,000

0

0

65,040

รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร

0

0

0

100 %

1,504,000

คาจาง มาบริ าร

0

0

1,118,000

-100 %

0

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน

รวมค่าตอบแทน

65,000

ค่าใช้สอย
รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร
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รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขา
ลั ษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ
โครง ารแขงขัน ีฬาตานยา สพติด สะ ตง
นอ คัพ

0

0

200,000

100 %

400,000

โครง ารแขงขัน ีฬาตานยา สพติดสะ ตง
นอ คัพ

389,901

0

0

0 %

0

โครง ารแขงขัน ีฬา ทศบาลสัมพันธ์

0

0

0

100 %

30,000

โครง ารแขงขัน ีฬาฟุตซอล ยาวชน สะ ตง
นอ ฟุตซอลลี คัพ

0

0

20,000

-100 %

0

โครง ารจัดตั้งศนย์ ีฬาและนันทนา าร
ทศบาล มืองสะ ตงนอ

0

0

0

100 %

40,000

79,200

0

0

0 %

0

385,000

0

0

0 %

0

โครง ารบริ ารจัด ารศนย์วิทยาศาสตร์
าร ีฬา

259,225.05

0

0

0 %

0

โครง ารบริ ารจัด ารสนาม ีฬา มที่ 8

112,000

0

0

0 %

0

โครง ารสง สริม าร ตนแอโรบิคประ อบ
อุป รณ์

0

0

80,000

-75 %

20,000

โครง ารสง สริมทั ษะ ีฬา ด็ และ ยาวชน

0

0

0

100 %

50,000

โครง ารจางผนา ตนแอโรบิค
โครง ารจาง มายามรั ษาความปลอดภัย
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รายจ่ายจริง
ปี 2562
โครง ารสง สริมและสนับสนุน ารสงนั
ีฬา ขารวมแขงขัน ับองค์ รป ครองสวน
ทองถิ่น รือ นวยงานอื่นๆ

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

0

79,025

70,000

-28.57 %

50,000

29,964

0

30,000

0 %

30,000

0

59,928

60,000

-100 %

0

1,255,290.05

138,953

1,578,000

วัสดุสานั งาน

0

0

0

100 %

20,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

0

0

30,000

33.33 %

40,000

วัสดุ อสราง

0

0

35,000

42.86 %

50,000

วัสดุ าร ษตร

0

0

10,000

200 %

30,000

วัสดุโฆษณาและ ผยแพร

0

0

10,000

100 %

20,000

58,337

0

130,000

0 %

130,000

58,337

0

215,000

คาไฟฟ้า

0

0

120,000

150 %

300,000

คาบริ ารสื่อสารและโทรคมนาคม

0

0

8,400

257.14 %

30,000

รวมค่าสาธารณูปโภค

0

0

128,400

330,000

รวมงบดาเนินงาน

1,313,627.05

138,953

1,986,440

2,809,000

โครง ารอบรมทั ษะ ีฬาภาคฤดรอน
โครง ารอบรมทั ษะ ีฬาสความ ป็น ลิศ
รวมค่าใช้สอย

2,124,000

ค่าวัสดุ

วัสดุ ีฬา
รวมค่าวัสดุ

290,000

ค่าสาธารณูปโภค

วันที่พิมพ์ : 7/9/2564 09:02

นา : 67/75

รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สานั งาน
าอี้ทางาน

0

0

0

100 %

7,500

โตะทางาน

0

0

0

100 %

22,500

ถังน้า

0

0

8,300

-100 %

0

ถังน้า แบบพลาสติ ขนาดความจุ 2,000
ลิตร

0

14,700

0

0 %

0

พัดลม

0

0

12,000

0 %

12,000

0

20,000

0

0 %

0

คล ลอร์น้าสแตน ลส

0

0

0

100 %

21,000

คล ลอร์น้าแสตน ลส

0

0

21,000

-100 %

0

ครื่องตัด ญา

0

0

13,000

0 %

13,000

ครื่องตัด ญาแบบขอแข็ง

0

9,500

0

0 %

0

ครื่องตัด ญาแบบขอออน

0

10,900

0

0 %

0

ครื่องจั รยานออ าลัง าย

0

0

0

100 %

50,000

ครื่องบริ ารขา าว ดินค

0

0

0

100 %

75,000

ครุภัณฑ์ าร ษตร
ครื่องสบน้าแบบ อยโขง มอ ตอร์ไฟฟ้า
ครุภัณฑ์งานบานงานครัว

ครุภัณฑ์ ีฬา
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รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

ครื่องลวิ่งไฟฟ้า

0

0

0

100 %

100,000

ครื่อง สริมสราง ลาม นื้อไ ล

0

0

0

100 %

60,000

ที่พั นั ีฬา

0

0

60,000

0 %

60,000

อุป รณ์บาร์โ นย ตัวค

0

0

50,000

-100 %

0

อุป รณ์มาโย บริ าร นาทอง

0

0

60,000

-100 %

0

79,000

0

0

0 %

0

0

0

30,000

0 %

30,000

79,000

55,100

254,300

โครง ารถมดินสนาม ีฬา มที่ 6

1,993,000

2,900,000

0

0 %

0

โครง ารถมดินสนาม ีฬา มที่ 8

0

0

2,379,000

-100 %

0

0

0

2,000,000

-100 %

0

0

0

225,000

-100 %

0

ครุภัณฑ์อื่น
ที่พั นั ีฬาฟุตบอล
คาบารุงรั ษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
คาบารุงรั ษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
รวมค่าครุภัณฑ์

451,000

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
คาถมดิน

คา อสรางอาคาร รือสิ่งปล สรางตาง ๆ
โครง าร อสรางป้ายชื่อพรอมรั้วสนาม ีฬา
มที่ 8
คา อสรางสิ่งสาธารณป าร
โครง าร อสรางตาขาย ล็ ดัดสนามฟุต
ซอล ลางแจง สนาม ีฬา มที่ 8
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รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่ง อสราง
คาซอมแซมรั ษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่ง
อสราง

0

0

500,000

-100 %

0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

1,993,000

2,900,000

5,104,000

0

รวมงบลงทุน

2,072,000

2,955,100

5,358,300

451,000

รวมงานกีฬาและนันทนาการ

3,385,627.05

3,094,053

8,224,740

4,162,640

งิน ดือนขาราช าร รือพนั งานสวนทองถิ่น

0

0

0

100 %

350,000

งิน พิ่มตาง ๆ ของขาราช าร รือพนั งานสวน
ทองถิ่น

0

0

0

100 %

30,000

คาตอบแทนพนั งานจาง

0

0

159,180

5.54 %

168,000

งิน พิ่มตาง ๆ ของพนั งานจาง

0

0

24,300

72.84 %

42,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

0

0

183,480

590,000

รวมงบบุคลากร

0

0

183,480

590,000

0

0

0

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร

100 %

5,000
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รายจ่ายจริง
ปี 2562
คา ชาบาน

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

0

0

0

100 %

60,000

0

0

0

100 %

5,000

0

0

0

0

0

50,000

116 %

108,000

70,408

44,225

100,000

0 %

100,000

0

0

0

100 %

50,000

50,000

30,583

30,000

233.33 %

100,000

โครง ารพัฒนาและ สริมสรางทั ษะชีวิต
ด็ และ ยาวชนตาบลสะ ตงนอ

0

0

0

100 %

100,000

โครง าร มาลิดสัมพันธ์

0

0

0

100 %

120,000

329,995

0

300,000

10 %

330,000

0

64,150

250,000

-20 %

200,000

โครง ารวัฒนธรรมสัมพันธ์

142,550

0

100,000

50 %

150,000

โครง ารวันสาร์ท ดือนสิบ

0

0

30,000

0 %

30,000

งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร
งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตรขา
ราช าร/พนั งาน/ล จางประจา
รวมค่าตอบแทน

70,000

ค่าใช้สอย
รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร
รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร
รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขา
ลั ษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ
โครง าร วนอาซรอสัมพันธ์
โครง ารคุณธรรมสัญจร
โครง ารฝึ อบรมทั ษะ ารอานอัล ุรอาน
และภาษาอา รับสา รับประชาชน

โครง ารรอมฎอนสันติสุข
โครง ารแล ปลี่ยน รียนรวิถีชีวิตมุสลิม
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รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

โครง ารสง สริมคุณธรรม ตัญญตอผสง
อายุ

179,370

0

76,000

-100 %

0

โครง ารสง สริมประ พณีวัน ขาพรรษา

0

0

50,000

0 %

50,000

247,642

252,871

255,000

-100 %

0

โครง ารสืบสานและอนุรั ษ์ประ พณีลอย
ระทง

0

0

0

100 %

250,000

โครง ารสืบสานและอนุรั ษ์ประ พณี
สง รานต์

0

0

0

100 %

200,000

โครง าร สริมสรางคุณธรรมจริยธรรมตาม
วิถีอิสลาม

0

0

0

100 %

100,000

โครง ารอนุรั ษ์ภมิปญญา ารต แตง รือ
พระ

0

50,000

50,000

60 %

80,000

โครง ารอบรมคุณธรรมจริยธรรมประชาชน
ในพื้นที่ตาบลสะ ตงนอ

0

12,825

200,000

-100 %

0

โครง ารอบรมจริยธรรมภาคฤดรอน

0

0

100,000

-100 %

0

โครง ารอบรมศั ยภาพผบริ ารและครผ
สอน ารศึ ษาอิสลาม

0

0

0

100 %

70,000

โครง ารอบรมใ ความร ารจัด ารศพตาม
วิถีอิสลาม

0

0

0

100 %

50,000

รวมค่าใช้สอย

1,019,965

454,654

1,591,000

2,088,000

รวมงบดาเนินงาน

1,019,965

454,654

1,591,000

2,158,000

โครง ารสืบสานประ พณีลอย ระทง
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รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์อื่น
ชุดถาดรองอาบน้าศพ

0

0

0

100 %

105,000

ชุดถาดรองอาบน้าศพ

0

0

595,000

-100 %

0

ที่พั ประจา โบร์ (แบบ คลื่อนที่)

0

0

0

100 %

126,000

ที่พั ประจา โบร์ (แบบ คลื่อนที่)

0

0

126,000

-100 %

0

รวมค่าครุภัณฑ์

0

0

721,000

231,000

รวมงบลงทุน

0

0

721,000

231,000

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

1,019,965

454,654

2,495,480

2,979,000

รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

4,405,592.05

3,548,707

10,720,220

7,141,640

วันที่พิมพ์ : 7/9/2564 09:02

นา : 73/75

รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขา
ลั ษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ
โครง าร งินอุด นุนศนย์บริ ารและถาย
ทอด ทคโนโลยี าร ษตรตามโครง ารสง
สริมและสนับสนุนอาชีพ ษตร รชาวนา

0

0

0

100 %

100,000

โครง ารพัฒนา ษตร รตามแนวทาง
ศรษฐ ิจพอ พียง

0

0

10,600

466.04 %

60,000

โครง าร พิ่มศั ยภาพทาง าร ษตร

0

0

0

100 %

50,000

โครง ารสง สริมอาชีพ ลุม พาะ ็ด

0

0

20,000

50 %

30,000

โครง ารสง สริมอาชีพ ลุม ลี้ยงแพะ

0

0

20,000

50 %

30,000

โครง ารอบรม ารตัดทุ รียน

0

0

0

100 %

30,000

รวมค่าใช้สอย

0

0

50,600

300,000

รวมงบดาเนินงาน

0

0

50,600

300,000
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รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
งินอุด นุน ิจ ารที่ ป็นสาธารณประโยชน์
โครง าร งินอุด นุนศนย์บริ ารและถาย
ทอด ทคโนโลยี าร ษตรตามโครง ารสง
สริมและสนับสนุนอาชีพ ษตร รชาวนา

0

0

495,900

-100 %

0

รวมเงินอุดหนุน

0

0

495,900

0

รวมงบเงินอุดหนุน

0

0

495,900

0

รวมงานส่งเสริมการเกษตร

0

0

546,500

300,000

โครง ารทองถิ่นไทย รวมใจภั ดิ์ รั ษ์พื้นที่
สี ขียว

0

0

0

100 %

10,000

โครง ารสง สริม ารปล ตนไม

0

0

0

100 %

10,000

โครง ารอบรมดานสิ่งแวดลอม

0

0

0

100 %

10,000

รวมค่าใช้สอย

0

0

0

30,000

รวมงบดาเนินงาน

0

0

0

30,000

รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

0

0

0

30,000

งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขา
ลั ษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ
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รายจ่ายจริง
ปี 2562
รวมแผนงานการเกษตร

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

0

0

546,500

330,000

โครง ารชุมชุนทอง ที่ยว OTOP

0

0

25,000

100 %

50,000

โครง ารตลาดประชารัฐ

0

0

50,000

0 %

50,000

รวมค่าใช้สอย

0

0

75,000

100,000

รวมงบดาเนินงาน

0

0

75,000

100,000

รวมงานตลาดสด

0

0

75,000

100,000

รวมแผนงานการพาณิชย์

0

0

75,000

100,000

รวมทุกแผนงาน

119,876,441.98

137,884,547.28

199,893,600

210,822,895

แผนงานการพาณิชย์
งานตลาดสด
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขา
ลั ษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ
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รายงานประมาณการรายรับ
ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลเมืองสะเตงนอก
อาเภอเมืองยะลา จัง วัดยะลา
รายรับจริง
ปี 2562
หมวดภาษีอากร
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ภาษีบารุงท้องที่
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ภาษีป้าย
อากรการฆ่าสัตว์
รวมหมวดภาษีอากร
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย
ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระ รือสิ่งปฏิกูล
ค่าธรรมเนียมในการออก นังสือรับรองการแจ้งสถานที่
จา น่ายอา าร รือสะสมอา าร
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับสุสานและฌาปนสถาน
ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศ รือแผ่นปลิว เพื่อ
การโฆษณา
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจาตัวประชาชน

ปี 2563

ประมาณการ
ยอดต่าง (%)

ปี 2564

4,980,402.91
428,239.55
0.00
396,106.20
0.00
5,804,748.66

220,391.50
187,202.63
392,213.71
350,176.40
21,220.00
1,171,204.24

200,000.00
200,000.00
3,500,000.00
400,000.00
12,000.00
4,312,000.00

1,813.90
424,380.00
0.00

3,627.80
434,020.00
0.00

1,660.00

-100.00
-25.00
28.57
50.00
150.00

ปี 2565

%
%
%
%
%

0.00
150,000.00
4,500,000.00
600,000.00
30,000.00
5,280,000.00

3,000.00
400,000.00
0.00

0.00 %
50.00 %
100.00 %

3,000.00
600,000.00
5,000.00

5,940.00

3,000.00

0.00 %

3,000.00

600.00

0.00

600.00

66.67 %

1,000.00

0.00

0.00

0.00

100.00 %

5,000.00

25,420.00
0.00

28,220.00
0.00

30,000.00
100.00

0.00 %
400.00 %

30,000.00
500.00

วันที่พิมพ์ : 7/9/2564 08:59:06

น้า : 2/3

รายรับจริง
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการ อพัก
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการน้ามันเชื้อเพลิง
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ
ค่าปรับการผิดสัญญา
ค่าปรับอื่น ๆ
ค่าใบอนุญาตรับทาการกาจัดสิ่งปฏิกูล รือมูลฝอย
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสา รับกิจการที่เปนอันตรายต่อ
สุขภาพ
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จา น่ายอา าร รือสถานที่สะสม
อา ารในครัว รือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
ค่าเช่า รือบริการ
ดอกเบี้ย
เงินปันผล รือเงินรางวัลต่าง ๆ
ค่าตอบแทนตามที่กฎ มายกา นด
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
เงินที่มีผู้อุทิศใ ้

ปี 2562
52,783.00
4,760.00
10,000.00
1,720.00
8,420.00
2,465,080.88
1,480.00
5,000.00

ปี 2563
89,155.50
5,220.00
0.00
0.00
4,080.00
1,492,628.49
14,890.00
5,000.00

ปี 2564
50,000.00
5,000.00
5,000.00
1,000.00
5,000.00
2,000,000.00
5,000.00
0.00

ประมาณการ
ยอดต่าง (%)
100.00 %
0.00 %
0.00 %
0.00 %
0.00 %
0.00 %
0.00 %
0.00 %

36,200.00

46,700.00

40,000.00

0.00 %

40,000.00

3,000.00

19,000.00

10,000.00

0.00 %

10,000.00

0.00
50.00
1,535.00
3,043,902.78

0.00
100.00
2,590.00
2,151,171.79

0.00
100.00
3,000.00
2,560,800.00

100.00 %
0.00 %
0.00 %

10,000.00
100.00
3,000.00
2,831,600.00

18,200.00
515,195.14
624.26
0.00
534,019.40

14,800.00
492,574.72
589.37
0.00
507,964.09

20,000.00
400,000.00
1,000.00
0.00
421,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00
25.00
0.00
100.00

ปี 2565
100,000.00
5,000.00
5,000.00
1,000.00
5,000.00
2,000,000.00
5,000.00
0.00

%
%
%
%

20,000.00
500,000.00
1,000.00
1,000.00
522,000.00

100.00 %

500.00
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รายรับจริง

ประมาณการ
ปี 2564
ยอดต่าง (%)
3,000.00
66.67 %
3,000.00

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด

ปี 2562
3,740.00
3,740.00

ปี 2563
3,780.00
3,780.00

รวมหมวดรายได้จากทุน

0.00
0.00

1,000.00
1,000.00

1,000.00
1,000.00

1,125,311.97
17,367,950.89
12,157,767.58
92,205.19
27,421,360.72
281,198.71
240,898.67

1,071,421.40
16,135,639.37
12,291,342.98
88,088.69
24,279,198.30
228,864.14
214,880.43

3,500,000.00
18,000,000.00
17,000,000.00
250,000.00
51,665,900.00
600,000.00
500,000.00

174,838.00

193,646.00

500,000.00

58,861,531.73

54,503,081.31

92,015,900.00

89,800,035.00
89,800,035.00
158,047,977.57

92,784,903.00
92,784,903.00
151,123,104.43

100,579,900.00
100,579,900.00
199,893,600.00

รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ
หมวดรายได้จากทุน
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน
หมวดภาษีจัดสรร
ภาษีรถยนต์
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กา นดแผนฯ
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ
ภาษีธุรกิจเฉพาะ
ภาษีสรรพสามิต
ค่าภาค ลวงแร่
ค่าภาค ลวงปิโตรเลียม
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎ มายที่ดิน
รวมหมวดภาษีจัดสรร
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
เงินอุด นุนทั่วไป
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
รวมทุกหมวด

0.00 %

14.29
38.89
17.65
100.00
0.20
0.00
0.00

ปี 2565
5,000.00
5,500.00
1,000.00
1,000.00

%
%
%
%
%
%
%

4,000,000.00
25,000,000.00
20,000,000.00
500,000.00
51,767,795.00
600,000.00
500,000.00

180.00 %

1,400,000.00
103,767,795.00

-2.15 %

98,415,000.00
98,415,000.00
210,822,895.00
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลเมืองสะเตงนอก
อาเภอเมืองยะลา จัง วัดยะลา
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 210,822,895 บาท แยกเป็น
แผนงานงบกลาง
งบกลาง
งบกลาง
งบกลาง
คาชาระ นี้เงินก
- เพื่อจายชาระ นี้เงินตน จานวน 1,052,971 บาท
ธนาคารเพื่อการเกษตรและส กรณ์การเกษตรในการลงทุนจัดซื้อ
ที่ดินและกอสรางตลาดสดเทศบาลเมืองสะเตงนอก ตามบันทึกตอ
ทายสัญญาเงินกระ วางธนาคารเพื่อการเกษตรและส กรณ์การ
เกษตรกับเทศบาลเมืองสะเตงนอก ลงวันที่ 14 เดือนพฤษภาคม
พ.ศ.2553 งวดที่ 13 ตั้งจายจากเงินรายได
- เพื่อจายชาระ นี้เงินตน จานวน 1,232,187 บาท
เงินทุนสงเสริมกิจการเทศบาล ในการลงทุนจัดซื้อครุภัณฑ์
เทศบาลเมืองสะเตงนอก ตามบันทึกตอทายสัญญาเงินกกองทุน
สงเสริมกิจการเทศบาลกับเทศบาลเมืองสะเตงนอก สัญญาเลข
ที่ 1441/8/2558 ลงวันที่ 29 เดือนตุลาคม พ.ศ.2557 งวดที่ 7
ตั้งจายจากเงินรายได
- เพื่อจายชาระ นี้เงินตน จานวน 373,094 บาท
เงินทุนสงเสริมกิจการเทศบาล ในการลงทุนกอสรางอาคาร
อเนกประสงค์และกอสรางถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
เทศบาลเมืองสะเตงนอก ตามบันทึกตอทายสัญญาเงินกกองทุน
สงเสริมกิจการเทศบาลกับเทศบาลเมืองสะเตงนอก สัญญาเลขที่
1420/109/2557 ลงวันที่ 7 เดือนสิง าคม พ.ศ.2557 งวดที่ 7
ตั้งจายจากเงินรายได
- เพื่อจายชาระ นี้เงินตน จานวน 244,306 บาท
เงินทุนสงเสริมกิจการเทศบาล ในการลงทุนเพื่อกอสรางคระบาย
น้าคอนกรีตเสริมเ ล็ก เทศบาลเมืองสะเตงนอก ตามบันทึกตอ

รวม

41,212,945 บาท

รวม

41,212,945 บาท

รวม

41,212,945 บาท

จานวน

3,643,210 บาท
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ทายสัญญาเงินกกองทุนสงเสริมกิจการเทศบาลกับเทศบาลเมือง
สะเตงนอก สัญญาเลขที่ 1668/111/2559 ลงวันที่ 22 เดือน
สิง าคม พ.ศ.2559 งวดที่ 5 ตั้งจายจากเงินรายได
- เพื่อจายชาระ นี้เงินตน จานวน 34,069 บาท
เงินทุนสงเสริมกิจการเทศบาล ในการลงทุนเพื่อบุกเบิกถนน
ินคลุก เทศบาลเมืองสะเตงนอก ตามบันทึกตอทายสัญญาเงินก
กองทุนสงเสริมกิจการเทศบาลกับเทศบาลเมืองสะเตงนอก สัญญา
เลขที่ 1648/91/2559 ลงวันที่ 11 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2559
งวดที่ 5 ตั้งจายจากเงินรายได
- เพื่อจายชาระ นี้เงินตน จานวน 235,335 บาท
เงินทุนสงเสริมกิจการเทศบาล ในการลงทุนเพื่อกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเ ล็กและกอสรางถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต เทศบาลเมืองสะเตงนอก ตามบันทึกตอทายสัญญาเงินก
กองทุนสงเสริมกิจการเทศบาลกับเทศบาลเมืองสะเตงนอก สัญญา
เลขที่ 1655/98/2559 ลงวันที่ 25 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2559
งวดที่ 6 ตั้งจายจากเงินรายได
- เพื่อจายชาระ นี้เงินตน จานวน 471,248 บาท
เงินทุนสงเสริมกิจการเทศบาล ในการลงทุนเพื่อกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเ ล็กและกอสรางถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต เทศบาลเมืองสะเตงนอก ตามบันทึกตอทายสัญญาเงินก
กองทุนสงเสริมกิจการเทศบาลกับเทศบาลเมืองสะเตงนอก สัญญา
เลขที่ 1663/106/2559 ลงวันที่ 5 เดือนสิง าคม พ.ศ.2559
งวดที่ 5 ตั้งจายจากเงินรายได
คาชาระดอกเบี้ย
จานวน
- เพื่อจายชาระ นี้คาดอกเบี้ย จานวน 299,972 บาท
ธนาคารเพื่อการเกษตรและส กรณ์การเกษตรในการลงทุนจัดซื้อ
ที่ดินและกอสรางตลาดสดเทศบาลเมืองสะเตงนอก ตามบันทึกตอ
ทายสัญญาเงินกระ วางธนาคารเพื่อการเกษตรและส กรณ์การ
เกษตรกับเทศบาลเมืองสะเตงนอก ลงวันที่ 14 เดือนพฤษภาคม
พ.ศ.2553 งวดที่ 13 ตั้งจายจากเงินรายได
- เพื่อจายชาระ นี้คาดอกเบี้ย จานวน 154,651 บาท
เงินทุนสงเสริมกิจการเทศบาล ในการลงทุนจัดซื้อครุภัณฑ์
เทศบาลเมืองสะเตงนอก ตามบันทึกตอทายสัญญาเงินกกองทุน
สงเสริมกิจการเทศบาลกับเทศบาลเมืองสะเตงนอก สัญญาเลข
ที่ 1441/8/2558 ลงวันที่ 29 เดือนตุลาคม พ.ศ.2557 งวดที่ 7
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ตั้งจายจากเงินรายได
- เพื่อจายชาระ นี้คาดอกเบี้ย จานวน 46,827 บาท
เงินทุนสงเสริมกิจการเทศบาล ในการลงทุนกอสรางอาคาร
อเนกประสงค์และกอสรางถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
เทศบาลเมืองสะเตงนอก ตามบันทึกตอทายสัญญาเงินกกองทุน
สงเสริมกิจการเทศบาลกับเทศบาลเมืองสะเตงนอก สัญญาเลขที่
1420/109/2557 ลงวันที่ 7 เดือนสิง าคม พ.ศ.2557 งวดที่ 7
ตั้งจายจากเงินรายได
- เพื่อจายชาระ นี้คาดอกเบี้ย จานวน 47,409 บาท
เงินทุนสงเสริมกิจการเทศบาล ในการลงทุนเพื่อกอสรางคระบาย
น้าคอนกรีตเสริมเ ล็ก เทศบาลเมืองสะเตงนอก ตามบันทึกตอ
ทายสัญญาเงินกกองทุนสงเสริมกิจการเทศบาลกับเทศบาลเมือง
สะเตงนอก สัญญาเลขที่ 1668/111/2559 ลงวันที่ 22 เดือน
สิง าคม พ.ศ.2559 งวดที่ 5 ตั้งจายจากเงินรายได
- เพื่อจายชาระ นี้คาดอกเบี้ย จานวน 6,611 บาท
เงินทุนสงเสริมกิจการเทศบาล ในการลงทุนเพื่อบุกเบิกถนน
ินคลุก เทศบาลเมืองสะเตงนอก ตามบันทึกตอทายสัญญาเงินก
กองทุนสงเสริมกิจการเทศบาลกับเทศบาลเมืองสะเตงนอก สัญญา
เลขที่ 1648/91/2559 ลงวันที่ 11 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2559
งวดที่ 5 ตั้งจายจากเงินรายได
- เพื่อจายชาระ นี้คาดอกเบี้ย จานวน 45,668 บาท
เงินทุนสงเสริมกิจการเทศบาล ในการลงทุนเพื่อกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเ ล็กและกอสรางถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต เทศบาลเมืองสะเตงนอก ตามบันทึกตอทายสัญญาเงินก
กองทุนสงเสริมกิจการเทศบาลกับเทศบาลเมืองสะเตงนอก สัญญา
เลขที่ 1655/98/2559 ลงวันที่ 25 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2559
งวดที่ 6 ตั้งจายจากเงินรายได
- เพื่อจายชาระ นี้คาดอกเบี้ย จานวน 91,447 บาท
เงินทุนสงเสริมกิจการเทศบาล ในการลงทุนเพื่อกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเ ล็กและกอสรางถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต เทศบาลเมืองสะเตงนอก ตามบันทึกตอทายสัญญาเงินก
กองทุนสงเสริมกิจการเทศบาลกับเทศบาลเมืองสะเตงนอก สัญญา
เลขที่ 1663/106/2559 ลงวันที่ 5 เดือนสิง าคม พ.ศ.2559
งวดที่ 5 ตั้งจายจากเงินรายได
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เงินสมทบกองทุนประกันสังคม

จานวน

965,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม กรณีประสบอันตราย
รือเจ็บป่วย ทุพพลภาพ ตายและคลอดบุตร ฯลฯ ตาม พ.ร.บ
.ประกันสังคม พ.ศ.2533 ในอัตรารอยละ 5 ของคาจางพนักงาน
จาง เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว คาจางชั่วคราว โดยปฏิบัติตาม
นังสือ สานักงาน ก.จ. กท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
0809.5/ว 9 ลงวันที่ 22 มกราคม 2557 และ นังสือสานักงาน ก
.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว 81 ลงวัน
ที่ 10 กรกฎาคม 2557 และประกาศคณะกรรมการกลาง
พนักงาน เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจาง ตั้งจายจาก
เงินรายได
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน
จานวน

100,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนตามพระราชบัญญัติเงิน
ทดแทน พ.ศ.2557 แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2561 เพื่อใ
ความคุมครองแกลกจางที่ประสบอันตราย เจ็บป่วย ตาย รือสญ
ายเนื่องมากจากการทางาน ตั้งจายจากเงินรายได
เบี้ยยังชีพผสงอายุ
จานวน

24,036,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินรองรับการจัดสวัสดิการใ แกผสงอายุที่มีอายุ 60
ป บริบรณ์ขึ้นไป ที่มีคุณสมบัติครบถวนตามระเบียบกระทรวง
ม าดไทย วาดวย ลักเกณฑ์การจายเงินเบี้ยยังชีพผสงอายุของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2552 และไดขึ้นทะเบียนขอรับ
เงินเบี้ยยังชีพผสงอายุไวกับองค์กรปกครองสวนทองถิ่นไว
แลว โดยจายอัตราเบี้ยยังชีพรายเดือนแบบขั้นบันได เวนแตใน
สวนของเงินเพิ่มที่องค์กรปกครองสวนทองถิ่นดาเนินการตาม
ขอ 18 (2) แ งระเบียบกระทรวงม าดไทยวาดวยการจายเงิน
สงเคราะ ์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
.2548 ที่ไดดาเนินการมากอนใชฐานขอมลจานวนผสงอายุตาม
ประกาศบัญชีรายชื่อผมีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผสงอายุ ประจาปงบ
ประมาณ พ.ศ.2562 โดยคานวณจากอัตราเฉลี่ยการเพิ่มขึ้น 3 ป
ยอน ลังและขอมลจานวนผสงอายุที่ไดบันทึกในระบบสารสนเทศ
การจัดการฐานขอมลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
จากประกาศบัญชีรายชื่อฯ โดยดาเนินการจายเงินเบี้ยยังชีพผสง
อายุใ ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงม าดไทยวาดวย ลัก
เกณฑ์การจายเบี้ยยังชีพผสงอายุขององค์กรปกครองสวนทอง
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ถิ่น ฉบับที่ 2 พ.ศ.2559 รวมถึง นังสือสั่งการที่เกี่ยวของ เป็นการ
ดาเนินการตามภารกิจถายโอน มาตรา 16 แ งพระราชบัญญัติ
กา นดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจฯ พ.ศ.2542 ราย
ละเอียด ดังนี้
- ผสงอายุรายเดิม 60 - 69 ป 1,550 รายๆ ละ 600 บาท
(12 เดือน) เป็นเงิน 11,160,000 บาท
- ผสงอายุรายเพิ่มเติม 60 - 69 ป 300 รายๆ ละ 600 บาท
(12 เดือน) เป็นเงิน 2,160,000 บาท
- ผสงอายุรายเดิม 70 - 79 ป 570 รายๆ ละ 700 บาท
(12 เดือน) เป็นเงิน 4,788,000 บาท
- ผสงอายุรายเพิ่มเติม 70 - 79 ป 240 รายๆ ละ 700 บาท
(12 เดือน) เป็นเงิน 2,016,000 บาท
- ผสงอายุรายเดิม 80 - 89 ป 225 รายๆ ละ 800 บาท
(12 เดือน) เป็นเงิน 2,160,000 บาท
- ผสงอายุรายเพิ่มเติม 80 - 89 ป 120 รายๆ ละ 800 บาท
(12 เดือน) เป็นเงิน 1,152,000 บาท
- ผสงอายุรายเดิม 90 ปขึ้นไป 35 รายๆ ละ 1,000 บาท
(12 เดือน) เป็นเงิน 420,000 บาท
- ผสงอายุรายเพิ่มเติม 90 ปขึ้นไป 15 รายๆ ละ 1,000 บาท
(12 เดือน) เป็นเงิน 180,000 บาท
ตั้งจายจากเงินอุด นุน
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) นาที่ 382
ลาดับที่ 3

เบี้ยยังชีพความพิการ

จานวน

6,528,000 บาท
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เพื่อจายเป็นเงินรองรับการจัดสวัสดิการใ แกผพิการที่มีสิทธิตาม
ลักเกณฑ์ที่กา นด ที่ไดแสดงความจานงโดยการขอขึ้นทะเบียน
เพื่อขอรับเงินเบี้ยความพิการไวกับองค์กรปกครองสวนทองถิ่น
แลว ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2557 เวน
แตในสวนของเงินเพิ่มที่องค์กรปกครองสวนทองถิ่นดาเนินการ
ตามขอ 18 (2) แ งระเบียบกระทรวงม าดไทย วาดวยการจาย
เงินสงเคราะ ์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
.2548 ที่ไดดาเนินการมากอน โดยใชฐานขอมลจานวนผพิการ
ตามประกาศบัญชีรายชื่อผมีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการ โดย
คานวณจากอัตราเฉลี่ยการเพิ่มขึ้นสามปยอน ลังและขอมล
จานวนผพิการที่ไดบันทึกในระบบสารสนเทศการจัดการฐาน
ขอมลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองสวนทองถิ่นจากประกาศบัญชี
รายชื่อ โดยดาเนินการจายเงินเบี้ยความพิการใ ถือปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงม าดไทย วาดวย ลักเกณฑ์การจายเงินเบี้ย
ความพิการขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น ฉบับที่ 2 พ.ศ.2539
รวมถึง นังสือสั่งการที่เกี่ยวของ เป็นการดาเนินการตามภารกิจ
ถายโอน มาตรา 16 แ งพระราชบัญญัติกา นดแผนและขั้นตอน
การกระจายอานาจฯ พ.ศ.2542 รายละเอียด ดังนี้
- ผพิการรายเดิม 400 รายๆ ละ 800 บาท
(12 เดือน) เป็นเงิน 3,840,000 บาท
- ผพิการรายใ ม 180 รายๆ ละ 800 บาท
(12 เดือน) เป็นเงิน 1,728,000 บาท
- ผพิการรายเดิม 50 รายๆ ละ 1,000 บาท
(12 เดือน) เป็นเงิน 600,000 บาท
- ผพิการรายใ ม 30 รายๆ ละ 1,000 บาท
(12 เดือน) เป็นเงิน 360,000 บาท
ตั้งจายจากเงินอุด นุน
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) นาที่ 382
ลาดับที่ 1
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เบี้ยยังชีพผป่วยเอดส์

จานวน

240,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสนับสนุนการสงเคราะ ์เบี้ยยังชีพผป่วยเอดส์แกผ
ป่วยเอดส์ที่แพทย์ไดรับรองและทาการวินิจฉัยแลวและมีความเป็น
อยยากจน รือถกทอดทิ้ง ขาดผอุปการะดแล ไมสามารถประกอบ
อาชีพเลี้ยงตนเองได โดยผป่วยเอดส์มีสิทธิจะไดรับเบี้ยยังชีพคน
ละ 500 บาท จานวน 12 เดือน เป็นการดาเนินการตามภารกิจ
ถายโอน มาตรา 16 แ งพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการ
กระจายอานาจฯ พ.ศ.2542 และระเบียบกระทรวงม าดไทยวา
ดวยการจายเงินสงเคราะ ์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น
พ.ศ.2548 รายละเอียด ดังนี้
- ผป่วยเอดส์รายเดิม 30 รายๆ ละ 500 บาท
(12 เดือน) เป็นเงิน 180,000 บาท
- ผป่วยเอดส์รายใ ม 10 รายๆ ละ 500 บาท
(12 เดือน) เป็นเงิน 60,000 บาท
ตั้งจายจากเงินอุด นุน
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) นาที่ 382
ลาดับที่ 2
เงินสารองจาย
จานวน

1,500,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในกรณีที่ไมสามารถคาดการณ์ไดลวง นา
ในกรณีจาเป็น รือเพียงพอตอการเผชิญเ ตุสาธารณภัยตลอด
ป โดยนาไปใชจายเพื่อกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น รือ
บรรเทาปัญ าความเดือดรอนของประชาชนเป็นสวนรวม ตาม
ระเบียบกระทรวงม าดไทย ดวนมาก ที่ มท 0313.4/ว 667 ลง
วันที่ 12 มีนาคม 2545 นังสือกระทรวงม าดไทย ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 4072 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 และ
นังสือกระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3215 ลงวัน
ที่ 6 มิถุนายน 2559 ตั้งจายจากเงินรายได
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รายจายตามขอผกพัน
คาใชจายในการจัดการจราจร

จานวน

30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการแกไขปัญ าเกี่ยวกับการจราจรที่
ประชาชนไดรับประโยชน์โดยตรง เชน การทาสีตีเสน สัญญาณไฟ
จราจร สามเ ลี่ยม ยุดตรวจ ป้ายจราจร กระจกโคง
จราจร กระบอกไฟจราจร กรวยจราจร แผงกั้นจราจร เสื้อ
จราจร เป็นตน ตั้งจายจากเงินรายได
คาบารุงสันนิบาตเทศบาล
จานวน

120,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาบารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแ งประเทศ
ไทย ตามขอบังคับของสมาคมสันนิบาตเทศบาลแ งประเทศ
ไทย ไมนอยกวารอยละ 1/6 ของรายรับจริงปที่ลวงมา ไมรวมเงิน
ก เงินจายขาดเงินสะสมและเงินอุด นุนทุกประเภท แตไม
เกิน 500,000 บาท ตั้งจายจากเงินรายได
เงินสมทบกองทุนบาเ น็จบานาญขาราชการสวนทองถิ่น (ก.บ.ท.) จานวน

2,248,150 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนบาเ น็จบานาญขาราชการสวนทอง
ถิ่น (กบท.) ตามพระราชบัญญัติบาเ น็จบานาญขาราชการสวน
ทองถิ่น พ.ศ.2550 โดยคานวณตั้งจายในอัตรารอยละ 2 ของ
ประมาณการรับทุกประเภทประจาปและมิใ นารายรับประเภท
พันธบัตร เงินก เงินที่มีผอุทิศใ และเงินอุด นุนมารวม
คานวณ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงม าดไทย วาดวย
บาเ น็จบานาญขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ.2546 ตั้งจายจากเงิน
รายได
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เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน

จานวน

100,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน ตามมติคณะ
รัฐมนตรีในคราวประชุม เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2553 ใ องค์กร
ปกครองสวนทองถิ่นสมทบงบประมาณกองทุนสวัสดิการ
ชุมชน โดยยึด ลักประชาชนออม 1 สวน องค์กรปกครองสวน
ทองถิ่นสมทบ 1 สวน โดยในสวนขององค์กรปกครองสวนทอง
ถิ่น ควรมีจานวนเทาที่ประชาชนจายเขากองทุนและไมควร
เกิน 365 บาท/คน/ป และเป็นไปดวยความอิสระตามศักยภาพ
ทางการคลัง เพื่อเป็นการสงเสริมใ ประชาชนมีสวนรวมในการจัด
บริการสาธารณะโดยยึดประโยชน์สุขที่ประชาชนจะไดรับเป็น
สาคัญและสราง ลักประกันความมั่นคงของชุมชนรากฐาน ฟนฟ
ทุนทางสังคมและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนในการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชนใ ดีขึ้น ตาม นังสือกระทรวง
ม าดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0891.4/ว 2502 ลงวัน
ที่ 20 สิง าคม 2553 เรื่อง แนวทางการสนับสนุนการดาเนินงาน
กองทุนสวัสดิการชุมชนขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น ตั้งจาย
จากเงินรายได
เงินสมทบระบบ ลักประกันสุขภาพในระดับทองถิ่น
จานวน

1,000,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบ ลักประกันสุขภาพในระดับทองถิ่น รือ
พื้นที่ตามระเบียบกระทรวงม าดไทย วาดวยการตั้งงบประมาณ
ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่นเพื่อสมทบกองทุน พ.ศ.2561 ตั้ง
จายจากเงินรายได
เงินชวยพิเศษ
เงินชวยคาทาศพขาราชการ/พนักงาน
เพื่อจายเป็นเงินชวยพิเศษคาทาศพ กรณีพนักงาน
เทศบาล พนักงานครและลกจางเสียชีวิตระ วางรับราชการ ตั้ง
จายจากเงินรายได

จานวน

10,000 บาท
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แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

รวม

32,154,030 บาท

งบบุคลากร

รวม

18,920,380 บาท

รวม

4,296,480 บาท

จานวน

954,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนนายกเทศมนตรีและรองนายก
เทศมนตรี จานวน 3 คน จานวน 12 เดือน เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงม าดไทย วาดวยเงินเดือน คาตอบแทนและประโยชน์
ตอบแทนอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธาน
สภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภา
เทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีและ
การจายคาเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ.2554 แกไขเพิ่ม
เติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2557 และ นังสือสั่งการตางๆ ที่เกี่ยว
ของ แยกรายละเอียด ดังนี้
1. เงินเดือนนายกเทศมนตรี จานวน 1 อัตรา ในอัตราเงินเดือน
ละ 30,000 บาท จานวน 12 เดือน
2. เงินเดือนรองนายกเทศมนตรี จานวน 3 อัตรา ในอัตราเดือน
ละ 16,500 บาท/คน จานวน 12 เดือน
ตั้งจายจากเงินรายได
คาตอบแทนประจาตาแ นงนายก/รองนายก
จานวน

312,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนประจาตาแ นงของนายกเทศมนตรีและ
รองนายกเทศมนตรี จานวน 12 เดือน ตามระเบียบกระทรวง
ม าดไทยวาดวยเงินเดือน คาตอบแทนและประโยชน์ตอบแทน
อื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภา
เทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภา
เทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีและ
การจายคาเบี้ยประชุมกรรมการเทศบาล พ.ศ.2554 แกไขเพิ่ม
เติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2557 และ นังสือตางๆ ที่เกี่ยวของ แยกราย
ละเอียด ดังนี้
1. คาตอบแทนประจาตาแ นงนายกเทศมนตรี จานวน 1
อัตรา ในอัตราเดือนละ 8,000 บาท จานวน 12 เดือน
2. คาตอบแทนประจาตาแ นงรองนายกเทศมนตรี จานวน 3
อัตรา ในอัตราเดือนละ 6,000 บาท/คน จานวน 12 เดือน
ตั้งจายจากเงินรายได
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คาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก

จานวน

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพิเศษของนายกเทศมนตรีและรองนายก
เทศมนตรี จานวน 12 เดือน ตามระเบียบกระทรวงม าดไทยวา
ดวยเงินเดือน เงินคาตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอื่นของ
นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รอง
ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายก
เทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีและการจายคาเบี้ยประชุม
กรรมการเทศบาล พ.ศ.2554 แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2557
และ นังสือสั่งการตางๆ ที่เกี่ยวของ แยกรายละเอียด ดังนี้
1. คาตอบแทนประจาตาแ นงนายกเทศมนตรี จานวน 1
อัตรา ในอัตราเดือนละ 8,000 บาท จานวน 12 เดือน
2. คาตอบแทนประจาตาแ นงรองนายกเทศมนตรี จานวน 3
อัตรา ในอัตราเดือนละ 6,000 บาท/คน จานวน 12 เดือน
ตั้งจายจากเงินรายได
คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
จานวน
องค์การบริ ารสวนตาบล
เพื่อจายเป็นคาตอบแทนรายเดือนสา รับเลขานุการนายก
เทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี จานวน 12 เดือน ตาม
ระเบียบกระทรวงม าดไทยวาดวยเงินเดือน เงินคาตอบแทนและ
ประโยชน์ตอบแทนอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายก
เทศมนตรี ประธานสภา รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภา
เทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีและ
การจายคาเบี้ยประชุมกรรมการเทศบาล พ.ศ.2554 แกไขเพิ่ม
เติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2557 และ นังสือตางๆ ที่เกี่ยวของ แยกราย
ละเอียด ดังนี้
1. คาตอบแทนเลขานุการนายกเทศมนตรี จานวน 2 อัตรา ใน
อัตราเดือนละ 10,500 บาท จานวน 12 เดือน
2.คาตอบแทนที่ปรึกษานายกเทศมนตรี จานวน 1 อัตรา ในอัตรา
เดือนละ 7,500 บาท จานวน 12 เดือน
ตั้งจายจากเงินรายได

312,000 บาท

342,000 บาท
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คาตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภา
จานวน
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น
เพื่อจายเป็นคาตอบแทนรายเดือนสา รับประธานสภา
เทศบาล รองประธานสภาเทศบาลและคาตอบแทนรายเดือน
สา รับสมาชิกสภาเทศบาล ตามระเบียบกระทรวงม าดไทยวา
ดวยเงินเดือน เงินคาตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอื่นของ
นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภา รองประธาน
สภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรีและการจายคาเบี้ยประชุมกรรมการเทศ
บาล พ.ศ.2554 แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2557 และ นังสือ
ตางๆ ที่เกี่ยวของ แยกรายละเอียด ดังนี้
1. คาตอบแทนประธานสภาเทศบาล จานวน 1 อัตรา ในอัตรา
เดือนละ 16,540 บาท จานวน 12 เดือน
2. คาตอบแทนรองประธานสภาเทศบาล จานวน 1 อัตรา ใน
อัตราเดือนละ 13,500 บาท จานวน 12 เดือน
3. คาตอบแทนของคณะสมาชิกสภาเทศบาล จานวน 16
อัตรา ในอัตราเดือนละ 10,500 บาท/คน จานวน 12 เดือน
ตั้งจายจากเงินรายได
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนขาราชการ รือพนักงานสวนทองถิ่น
เพื่อจายเป็นเงินเดือน คาตอบแทนรายเดือน เงินเพิ่มอื่นๆ ที่จาย
ควบกับเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจาป ใ แก
พนักงานเทศบาล ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
จัง วัดยะลา เรื่อง ลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริ ารงาน
บุคคลของเทศบาล ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2545 และพระราช
บัญญัติระเบียบงานบริ ารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 ตาม
ที่ปรากฏในแผนอัตรากาลังสามป และที่แกไขเพิ่มเติมจนถึง
ปัจจุบัน โดยคานวณตั้งจายไว จานวน 12 เดือน ตั้งจายจากเงิน
รายได

2,376,480 บาท

รวม

14,623,900 บาท

จานวน

6,535,400 บาท
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ รือพนักงานสวนทองถิ่น

จานวน

885,800 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆ ของพนักงาน ตามที่ปรากฏในแผน
อัตรากาลัง และที่แกไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน โดยคานวณตั้งจาย
ไวจานวน 12 เดือน ตามประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต
. เรื่อง กา นด ลักเกณฑ์การใ ขาราชการ รือพนักงานสวนทอง
ถิ่นไดรับเงินคาตอบแทนนอกเ นือจากเงินเดือน ลงวันที่ 22
เมษายน 2547 และ นังสือ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
0809.3/ว 28 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2548 เรื่อง แนวทางปฏิบัติ
เกี่ยวกับการเบิกจายเงินคาตอบแทนนอกเ นือจากเงินเดือน และ
ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ
ก.อบต. เรื่องกา นดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ ลักเกณฑ์การใ
พนักงานสวนทองถิ่น ลกจางและพนักงานจางขององค์กรปกครอง
สวนทองถิ่นไดรับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) และคา
ตอบแทนผปฏิบัติงานพื้นที่พิเศษ ตั้งจายจากเงินรายได
เงินประจาตาแ นง
จานวน

380,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจาตาแ นงรายเดือนของผดารงตาแ นง
บริ าร อานวยการ ตามประกาศพนักงานเทศบาลจัง วัด
ยะลา เรื่อง ลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริ ารงานบุคคล
ของเทศบาล ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2545 และพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริ ารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 ตามที่ปรากฏใน
แผนอัตรากาลังสามปและที่แกไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน โดย
คานวณตั้งไว 12 เดือน ตั้งจายจากเงินรายได
คาจางลกจางประจา
จานวน

380,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจางลกจางประจาและเงินปรับปรุงคาจาง
ประจา ตามที่ปรากฏในแผนอัตรากาลังสามป และที่แกไขเพิ่มเติม
จนถึงปัจจุบัน โดยคานวณตั้งจายไว จานวน 12 เดือน ตาม
ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง กา นด ลักเกณฑ์การใ
ขาราชการ รือพนักงานสวนทองถิ่นไดรับเงินคาตอบแทนนอก
เ นือจากเงินเดือน ลงวันที่ 22 เมษายน 2547 ตั้งจายจากเงินราย
ได
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของลกจางประจา

จานวน

30,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆ ของลกจางประจา ตามที่ปรากฏในแผน
อัตรากาลังสามป และที่แกไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน โดยคานวณ
ตั้งจายไว จานวน 12 เดือน ตามประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต
. เรื่อง กา นด ลักเกณฑ์การใ ขาราชการ รือพนักงานสวนทอง
ถิ่นไดรับเงินคาตอบแทนนอกเ นือจากเงินเดือน ลงวัน
ที่ 22 เมษายน 2547 และ นังสือ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
0809.3/ว 28 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2548 เรื่อง แนวทางปฏิบัติ
เกี่ยวกับการเบิกจายเงินคาตอบแทนนอกเ นือจากเงินเดือนและ
ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง กา นดมาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับ ลักเกณฑ์การใ พนักงานสวนทองถิ่นไดรับเงินเพิ่มการ
ครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) และคาตอบแทนผปฏิบัติงานพื้นที่
พิเศษ ตั้งจายจากเงินรายได
คาตอบแทนพนักงานจาง
จานวน

5,167,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจาง ตามประกาศพนักงาน
เทศบาลจัง วัดยะลา เรื่อง ลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการ
บริ ารงานบุคคลของเทศบาล ลงวัน
ที่ 14 พฤศจิกายน 2545 และพระราชบัญญัติระเบียบบริ ารงาน
บุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 ตามที่ปรากฏในแผนอัตรากาลังสาม
ปและที่แกไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน โดยคานวณไว 12 เดือน ตั้ง
จายจากเงินรายได
เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง
จานวน

1,245,700 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานจาง ตามประกาศพนักงาน
เทศบาลจัง วัดยะลา เรื่อง ลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการ
บริ ารงานบุคคลของเทศบาล ลงวัน
ที่ 14 พฤศจิกายน 2545 และพระราชบัญญัติระเบียบบริ ารงาน
บุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 ตามที่ปรากฏในแผนอัตรากาลังสาม
ป และที่แกไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน โดยคานวณตั้ง
ไว 12 เดือน ตั้งจายจากเงินรายได
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งบดาเนินงาน

รวม

6,506,850 บาท

รวม

1,125,000 บาท

จานวน

400,000 บาท

เพื่อจายเป็นประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะ
เป็นเงินรางวัลประจาปแกพนักงานสวนทองถิ่น ตามระเบียบ
กระทรวงม าดไทยวาดวยการกา นดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น
เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจาปแกพนักงาน
สวนทองถิ่นใ เป็นรายจายอื่นขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ.2557 และจายเพื่อเป็นคาตอบแทนกรรมการที่มี นาที่เกี่ยวกับ
การพัสดุและกรรมการตางๆ และอื่นๆ ที่เขาประเภทรายจายนี้ ตั้ง
จายจากเงินรายได
คาเบี้ยประชุม
จานวน

15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเบี้ยประชุมคณะกรรมการสภาเทศบาล อาทิ
เชน คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม คณะกรรมการแปร
ญัตติรางเทศบัญญัติ คณะกรรมการอื่นๆ ตามที่สภาทองถิ่นเ ็น
สมควร ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวงม าดไทยวาดวยขอบังคับการ
ประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ.2547 แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ
.2554 ขอ 105 ตั้งจายจากเงินรายได
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
จานวน

50,000 บาท

ค่าตอบแทน
คาตอบแทนผปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แกองค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนแกเจา นาที่ทองถิ่นที่ปฏิบัติงานตาม
นาที่ปกติโดยลักษณะงานสวนใ ญตองปฏิบัติงานในที่ตั้งสานัก
งานและไดปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในที่ตั้งสานักงาน รือโดย
ลักษณะงานสวนใ ญตองปฏิบัติงานนอกที่ตั้งสานักงานและได
ปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการนอกเขตที่ตองสานักงาน รือโดย
ลักษณะงานปกติตองปฏิบัติงานในลักษณะที่เป็นผลัด รือกะและ
ไดปฏิบัติงานนอกผลัด รือกะของตนและใ มายความรวมถึงเงิน
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ.2559 ตั้งจายจากเงินรายได
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คาเชาบาน

จานวน

520,000 บาท

จานวน

70,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบานใ แกพนักงานเทศบาลผมีสิทธิเบิกคาเชา
บานตามระเบียบกระทรวงม าดไทยวาดวยคาเชาบานของขา
ราชการสวนทองถิ่น พ.ศ.2551 แกไขเพิ่มเติม และ นังสือ
กระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ ว 5862 ลงวัน
ที่ 12 ตุลาคม 2559 เรื่อง ลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิก
จายเงินคาเชาบานของขาราชการสวนทองถิ่นและ นังสือสั่งการ
ตางๆ ที่เกี่ยวของ ตั้งจายจากเงินรายได
เงินชวยเ ลือการศึกษาบุตร
เงินชวยเ ลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลกจางประจา
เพื่อจายเป็นเงินชวยเ ลือการศึกษาบุตรใ แกพนักงานเทศบาลที่
มีสิทธิเบิกไดตามระเบียบกระทรวงม าดไทยวาดวยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวการศึกษาของพนักงานสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ
.2549 และ นังสือกรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค 0422.3/ว
257 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559 เรื่องประเภทและอัตราเงินบารุง
การศึกษาและคาเลาเรียน นังสือกระทรวงม าดไทย ที่ มท
0809.3/ว 1013 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 เรื่อง การเบิกเงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร นังสือกระทรวง
ม าดไทย ที่ มท 0809.3/ว 4522 ลงวัน
ที่ 9 สิง าคม 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบารุงการศึกษา
และคาเลาเรียนและ นังสือสั่งการตางๆ ที่เกี่ยวของ ตั้งจายจาก
เงินรายได
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เงินชวยเ ลือการศึกษาบุตรผบริ ารทองถิ่น
เพื่อจายเป็นเงินชวยเ ลือการศึกษาบุตรใ แกผบริ ารทองถิ่นที่มี
สิทธิเบิกไดตามระเบียบกระทรวงม าดไทยวาดวยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวการศึกษาของพนักงานสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ
.2549 และ นังสือกรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค 0422.3/ว
257 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559 เรื่องประเภทและอัตราเงินบารุง
การศึกษาและคาเลาเรียน นังสือกระทรวงม าดไทย ที่ มท
0809.3/ว 1013 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 เรื่อง การเบิกเงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร นังสือกระทรวง
ม าดไทย ที่ มท 0809.3/ว 4522 ลงวัน
ที่ 9 สิง าคม 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบารุงการศึกษา
และคาเลาเรียนและ นังสือสั่งการตางๆ ที่เกี่ยวของ ตั้งจายจาก
เงินรายได
ค่าใช้สอย

จานวน

70,000 บาท

รวม

2,326,850 บาท

จานวน

626,850 บาท

รายจายเพื่อใ ไดมาซึ่งบริการ
รายจายเพื่อใ ไดมาซึ่งบริการ
เพื่อจายเป็นคารับวารสาร คาเย็บเขาปก นังสือ คาธรรมเนียม
และลงทะเบียนตางๆ คาใชจายในการจัดซื้อจัดจางโดยระบบ
อิเล็กทรอนิค คาจางเ มาบริการตางๆ และคาจางเ มาแรงงาน
บุคคลภายนอกมาทาการอยางใดอยาง นึ่ง กรณีที่เทศบาลเมือง
สะเตงนอกไมสามารถดาเนินการเองได เชน คาจัดไมดอกไม
ประดับ ซุมงานพิธีและอื่นๆ ที่เขาประเภทรายจายนี้ ตั้งจายจาก
เงินรายได
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รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ

จานวน

30,000 บาท

คาชดใชคาเสีย าย

จานวน

10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาชดใชคาเสีย ายแกบุคคลภายนอก เนื่องจากการ
ปฏิบัติใน นาที่ของเทศบาลเมืองสะเตงนอกและอื่นๆ ที่เขา
ประเภทรายจายนี้ ตั้งจายจากเงินรายได
คาใชจายในการเดินทางไปราชการและคาลงทะเบียน

จานวน

400,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการและคาลงทะเบียน
ในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยง คา
พา นะ คาเชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผาน
ทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมการใชสนามบิน คาลงทะเบียน
ตางๆ และอื่นๆ ที่เขาประเภทรายจายนี้ ตามระเบียบกระทรวง
ม าดไทยวาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของเจา นาที่
ทองถิ่น พ.ศ.2555 แกไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน ตั้งจายจากเงินราย
ได
คาใชจายในการประชุมชาวบานเพื่อกิจการของเทศบาล
จานวน

20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการประชุมชาวบานเพื่อกิจการของ
เทศบาลและอื่นๆ ที่เขาประเภทรายจายนี้ ตั้งจายจากเงินรายได
คาใชจายในการเลือกตั้ง

10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาทองถิ่น รือคณะ
กรรมการ รือคณะอนุกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งตาม
กฎ มาย เพื่อจายเป็นคาอา าร เครื่องดื่มตางๆ เครื่องใชในการ
เลี้ยงรับรองและคาบริการอื่นๆ ซึ่งจาเป็นตองจาย ที่เกี่ยวกับการ
เลี้ยงรับรองในการประชุมสภาทองถิ่น รือคณะกรรมการ รือ
คณะอนุกรรมการที่ไดรับแตงตั้งตามกฎ มาย รือตามระเบียบ
รือ นังสือสั่งการของกระทรวงม าดไทย รือการประชุม
ระ วางองค์กรปกครองสวนทองถิ่นกับองค์กรปกครองสวนทอง
ถิ่น โดยตั้งตามเกณฑ์ นังสือกระทรวงม าดไทย ที่ มท
0808.4/ว 2381 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548 ตั้งจายจากเงินราย
ได
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเลือกตั้งผบริ ารทองถิ่นและสมาชิก
สภาทองถิ่นและอื่นๆ ที่เขาประเภทรายจายนี้ ตั้งจายจากเงินราย
ได

จานวน
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คาใชจายในการสารวจความพึงพอใจของผรับบริการ

จานวน

50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการสารวจความพึงพอใจของผรับบริการ
และอื่นๆ ที่เขาประเภทรายจายนี้ ตั้งจายจากเงินรายได
โครงการจัดงานรัฐพิธีและวันสาคัญตางๆ
จานวน

50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในโครงการจัดงานรัฐพิธีและวันสาคัญ
ตางๆ เชน คาอา าร คาวัสดุอุปกรณ์และอื่นๆ ที่เขาประเภทราย
จายนี้ ตั้งจายจากเงินรายได
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) นาที่ 431
ลาดับที่ 51
โครงการจัดทารายงานผลการปฏิบัติราชการประจาป
จานวน

400,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในโครงการจัดทารายงานผลการปฏิบัติ
ราชการประจาป ในการเผยแพร รือการประชาสัมพันธ์งานของ
เทศบาลเมืองสะเตงนอกในรปแบบตางๆ เชน ปฏิทิน
ประจาป นังสือ วารสารตางๆ และคาใชจายอื่นๆ ที่เขาประเภท
รายจายนี้ ตั้งจายจากเงินรายได
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) นาที่ 425
ลาดับที่ 14
โครงการพัฒนาบุคลากร
จานวน

50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในโครงการพัฒนาบุคลากร เชน คา
อา าร คาวิทยากร คาวัสดุอุปกรณ์และอื่นๆ ที่เขาประเภทราย
จายนี้ ตั้งจายจากเงินรายได
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) นาที่ 423
ลาดับที่ 1
โครงการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม

20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในโครงการสงเสริมคุณธรรม
จริยธรรม เชน คาอา าร คาวิทยากร คาวัสดุอุปกรณ์และอื่นๆ ที่
เขาประเภทรายจายนี้ ตั้งจายจากเงินรายได
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) นาที่ 431
ลาดับที่ 46

จานวน
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โครงการอบรมบุคลากรเพื่อตอตานคอรัปชั่น

จานวน

60,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในโครงการอบรมบุคลากรเพื่อตอตาน
คอรัปชั่น เชน คาอา าร คาวิทยากร คาวัสดุอุปกรณ์และอื่นๆ ที่
เขาประเภทรายจายนี้ ตั้งจายจากเงินรายได
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) นาที่ 424
ลาดับที่ 8
คาบารุงรักษาและซอมแซม
จานวน

600,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อใ สามารถใช
งานไดตามปกติ ตั้งจายจากเงินรายได
ค่าวัสดุ

รวม

1,490,000 บาท

วัสดุสานักงาน

จานวน

300,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุสานักงาน ประเภทวัสดุคงทนและสิ้น
เปลือง รวมถึงรายจายที่ตองชาระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขน
สง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง อาทิ เครื่องคิด
เลข กระดาษ แฟ้ม ปากกา ยางลบและอื่นๆ ที่เขาประเภทราย
จายนี้ ตั้งจายจากเงินรายได
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

จานวน

50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ประเภทวัสดุคงทนและวัสดุสิ้น
เปลือง รวมถึงรายจายที่ตองชาระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขน
สง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง อาทิเชน เครื่องวัดกระแส
ไฟฟ้า มาตรสา รับวัดวงจรไฟฟ้า เครื่องประจุไฟฟ้า ฟวส์ เทปพัน
สายไฟ สายไฟฟ้า ลอดไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้าและอื่นๆ ที่เขา
ประเภทรายจายนี้ ตั้งจายจากเงินรายได
วัสดุงานบานงานครัว
จานวน

40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุงานบานงานครัว ประเภทวัสดุคงทนและวัสดุ
สิ้นเปลือง รวมถึงรายจายที่ตองชาระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขน
สง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง อาทิเชน ไมกวาด ผงซัก
ฟอก ถัง ถาด แกวน้า น้ายาดับกลิ่น กระติกน้ารอน กระติกน้าแข็ง
และอื่นๆ ที่เขาประเภทรายจายนี้ ตั้งจายจากเงินรายได

นา : 21/142

วันที่พิมพ์ : 7/9/2564 09:26:38

วัสดุกอสราง

จานวน

40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุกอสราง ประเภทวัสดุคงทนและวัสดุสิ้น
เปลือง รวมถึงรายจายที่ตองชาระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขน
สง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง อาทิ
เชน ชะแลง จอบ สิ่ว เสียม เลื่อย ขวาน เทปวัดระยะไกล ตลับ
เมตร ปนซีเมนต์ ทราย กระเบื้อง สังกะสี ตะป เ ล็กเสน แปรง
ทาสี ทอน้าและอื่นๆ ที่เขาประเภทรายจายนี้ ตั้งจายจากเงินราย
ได
วัสดุยานพา นะและขนสง
จานวน

100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุยานพา นะและขนสง ประเภทวัสดุคงทนและ
วัสดุสิ้นเปลือง รวมถึงรายจายที่ตองชาระพรอมกับคาวัสดุ เชน คา
ขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง อาทิเชน ไขควง ประแจ แม
แรง กุญแจปากตาย คีมลอค ลอคเกียร์ กระจกโคงมน เพลา น้า
มันเบรค น้ามันเกียร์ ยางรถยนต์ นอต สกรและอื่นๆ ที่เขา
ประเภทรายจายนี้ ตั้งจายจากเงินรายได
วัสดุเชื้อเพลิงและ ลอลื่น
จานวน

200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุเชื้อเพลิงและ ลอลื่น ประเภทวัสดุคงทนและ
วัสดุสิ้นเปลืองและรายจายที่ตองชาระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขน
สง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง อาทิเชน น้ามันเชื้อ
เพลิง น้ามันดีเซล น้ามันกาด น้ามันเบนซิล น้ามันเตา น้ามันจาร
บี น้ามันเครื่อง ถาน กาซและอื่นๆ ที่เขาประเภทรายจายนี้ ตั้งจาย
จากเงินรายได
วัสดุวิทยาศาสตร์ รือการแพทย์
จานวน

20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุวิทยาศาสตร์ รือการแพทย์ ประเภทวัสดุคง
ทนและวัสดุสิ้นเปลือง รวมถึงรายจายที่ตองชาระพรอมกับคา
วัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง อาทิเชน เคมี
ภัณฑ์ น้ายาตางๆ และอื่นๆ ที่เขาประเภทรายจายนี้ ตั้งจายจาก
เงินรายได
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วัสดุการเกษตร

จานวน

10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุการเกษตร ประเภทวัสดุคงทนและวัสดุสิ้น
เปลือง รวมถึงรายจายที่ตองชาระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขน
สง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง อาทิเชน สปริง
เกอร์ จอบ มุด จานพรวน คราดซี่พรวนดินระ วาง
แถว เคียว อวน ผาใบ รือผาพลาสติด วัสดุเพาะชา ปุยและ
อื่นๆ ที่เขาประเภทรายจายนี้ ตั้งจายจากเงินรายได
วัสดุโฆษณาและเผยแพร

จานวน

500,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร ประเภทวัสดุคงทนและ
วัสดุสิ้นเปลือง รวมทั้งรายจายที่ตองชาระพรอมกับคาวัสดุ เชน คา
ขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง อาทิเชน ขาตั้งกลอง เลนส์
ซม กระเปาใสกลองถายรป พกัน สี กระดาษเขียน
โปสเตอร์ ฟล์ม เมมโมรี่การ์ด ฟล์มสไลด์ แถบบันทึกเสียง รือ
ภาพและอื่นๆ ที่เขาประเภทรายจายนี้ ตั้งจายจากเงินรายได
วัสดุคอมพิวเตอร์
จานวน

150,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร์ ประเภทวัสดุคงทนและวัสดุสิ้น
เปลือง รวมถึงรายจายที่ตองชาระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขน
สง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง อาทิเชน แผน รือจานบันทึก
ขอมล อุปกรณ์บันทึกขอมล เทปบันทึกขอมล ัวพิมพ์ รือแถบ
พิมพ์สา รับเครื่องพิมพ์ ตลับผง มึกสา รับเครื่องพิมพ์แบบ
เลเซอร์ สายเคเบิ้ล นวยประมวลผล ฮาร์ดดิสก์ไดร์ ซีดี
รอม ไดร์ แผนกรองแสง เมนบอร์ด เมมโมรี่ชิป เครื่องกระจาย
สัญญาณ แผนวงจรอิเล็กทรอนิกส์และอื่นๆ ที่เขาประเภทรายจาย
นี้ ตั้งจายจากเงินรายได
วัสดุจราจร
จานวน

50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุจราจร ประเภทวัสดุคงทนและวัสดุสิ้น
เปลือง รวมถึงรายจายที่ตองชาระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขน
สง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง อาทิเชน กรวยจราจร ป้าย
จราจร แผงกั้นจราจรและอื่นๆ ที่เขาประเภทรายจายนี้ ตั้งจาย
จากเงินรายได
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วัสดุอื่น

จานวน

30,000 บาท

รวม

1,565,000 บาท

คาไฟฟ้า

จานวน

900,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาไฟฟ้าสา รับสานักงาน/ที่สาธารณะ รวมถึงคาใช
จายที่ตองชาระพรอมกัน เชน คาบริการ คาภาษีและอื่นๆ ที่เขา
ประเภทรายจายนี้ ตั้งจายจากเงินรายได
คาน้าประปา คาน้าบาดาล

จานวน

15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาน้าประปา คาน้าบาดาลในสานักงาน รือที่
สาธารณะรวมถึงคาใชจายที่ตองชาระพรอมกัน เชน คาบริการ คา
ภาษีและอื่นๆ ที่เขาประเภทรายจายนี้ ตั้งจายจากเงินรายได
คาบริการโทรศัพท์
จานวน

50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาโทรศัพท์ รวมถึงคาใชจายเพื่อใ ไดมาซึ่งบริการดัง
กลาวและคาใชจายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใชบริการ เชน คาเชา
เครื่อง คาเชาเลข มายโทรศัพท์ คาบารุงคสายโทรศัพท์และ
อื่นๆ ที่เขาประเภทรายจายนี้ ตั้งจายจากเงินรายได
คาบริการไปรษณีย์
จานวน

100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบริการไปรษณีย์ คาธนาณัติ คาดวงตราไปรษณีย
กร คาเชาตไปรษณีย์ คาธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริ าร
การเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) และอื่นๆ ที่
เขาประเภทรายจายนี้ ตั้งจายจากเงินรายได
คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม

400,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุอื่น ประเภทวัสดุคงทนและวัสดุสิ้นเปลือง รวม
ถึงรายจายที่ตองชาระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คา
ประกันภัย คาติดตั้ง อาทิเชน มิเตอร์น้า มิเตอร์ไฟฟ้า สมอ
เรือ ตะแกรงกันสวะ ัวเชื่อมแกสและอื่นๆ ที่เขาประเภทรายจาย
นี้ ตั้งจายจากเงินรายได
ค่าสาธารณูปโภค

เพื่อจายเป็นคาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม รวมถึงคาใชจาย
เพื่อใ ไดมาซึ่งบริการดังกลาวและคาใชจายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการ
ใชบริการเชน คาเชาเครื่อง คาโทรภาพ คาเทเลกซ์ คาวิทยุสื่อ
สาร คาสื่อสารผานดาวเทียม คาใชจายเกี่ยวกับการใชระบบ
อินเตอร์เนต อินเตอร์เนตการ์ดและอื่นๆ ที่เขาประเภทรายจาย
นี้ ตั้งจายจากเงินรายได

จานวน
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คาเชาพื้นที่เว็บไซต์ และคาธรรมเนียมที่เกี่ยวของ
เพื่อจายเป็นคาเชาพื้นที่บนเว็บไซต์ และคาธรรมเนียมที่เกี่ยวของ
และอื่นๆ ที่เขาประเภทรายจายนี้ ตั้งจายจากเงินรายได
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

จานวน

100,000 บาท

รวม

6,726,800 บาท

รวม

2,092,800 บาท

จานวน

1,900,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

ครุภัณฑ์ยานพา นะและขนสง
รถยนต์สวนกลาง
เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อรถยนต์สวนกลาง จานวน 1 คัน ปริมาตร
กระบอกสบไมต่ากวา 2,000 ซีซี รือกาลังเครื่องยนต์สงสุดไมต่า
กวา 110 กิโลวัตต์ เครื่องยนต์ดีเซล โดยมีคุณลักษณะดังนี้
1. เป็นรถยนต์นั่ง 4 ประต (เขา - ออก)
2. เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ ฟล์มกรองแสงและป้องกันสนิม
3. มีอุปกรณ์อานวยความสะดวกมาตรฐาน คือ เครื่องปรับ
อากาศ วิทยุ และอุปกรณ์มาตรฐานโรงงาน
4. ความสงใตทองรถ (ระยะต่าสุดถึงพื้น) ไมนอยกวา 180
มิลลิเมตร
5. โครงสราง ลังคาเป็นชิ้นเดียวตลอดคัน
6. มีประตดาน ลัง
รายละเอียดตามที่เทศบาลกา นด ไมมีในราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ โดยใชราคาในทองถิ่น รือราคาที่จัดซื้อไดอยาง
ประ ยัด ตั้งจายจากเงินรายได
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม
ครั้งที่ 4 นา 82 ลาดับที่ 1
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร
กลองถายภาพดิจิตอล
เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อกลองถายภาพดิจิตอล จานวน 1
ตัวๆ ละ 50,000 บาท รายละเอียดตามที่เทศบาลกา นด ไมมีใน
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ โดยใชราคาตามทองถิ่น รือราคาที่ซื้อได
อยางประ ยัด ตั้งจายจากเงินรายได
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 นาที่ 82 ลาดับที่ 15
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รืออิเล็กทรอนิกส์
เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สา รับงานสานักงาน

จานวน

85,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สา รับ
สานักงาน (จอแสดงภาพไมนอยกวา 19 นิ้ว) จานวน 5
เครื่องๆ ละ 17,000 บาท โดยคุณลักษณะพื้นฐานเป็นไปตาม
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัด าอุปกรณ์และ
ระบบคอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม ตั้งจายจากเงินรายได
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม
ครั้งที่ 4 นาที่ 82 ลาดับที่ 16
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ รือ LED ขาวดา (18 นา/นาที)

จานวน

7,800 บาท

จานวน

50,000 บาท

รวม

4,634,000 บาท

จานวน

3,000,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ รือ LED ขาวดา (18
นา/นาที) จานวน 3 เครื่องๆ ละ 2,600 บาท โดยคุณลักษณะ
พื้นฐานเป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการ
จัด าอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม ตั้งจายจากเงินรายได
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม
ครั้งที่ 4 นาที่ 82 ลาดับที่ 17
คาบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
คาบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
เพื่อจายเป็นคาบารุงรักษา รือปรับปรุงครุภัณฑ์ ที่เป็นทรัพย์สิน
ของเทศบาลเมืองสะเตงนอก รือรับถายโอนจาก นวยงาน
อื่นๆ และอื่นๆ ที่เขาประเภทรายจายนี้ ตั้งจายจากเงินรายได
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
คาถมดิน
โครงการถมดินเพื่อทาที่จอดรถ ณ สานักงานเทศบาลเมืองสะเตง
นอก
เพื่อจายเป็นคาถมดินเพื่อทาที่จอดรถ ณ สานักงานเทศบาลเมือง
สะเตงนอก ตามแบบแปลนที่เทศบาลกา นด ตั้งจายจากเงินราย
ได
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม
ครั้งที่ 4 นาที่ 79 ลาดับที่ 3
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คากอสรางอาคาร รือสิ่งปลกสรางตาง ๆ
โครงการติดตั้งโครงเ ล็กประชาสัมพันธ์

จานวน

300,000 บาท

จานวน

1,334,000 บาท

รวม

80,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

80,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

80,000 บาท

จานวน

40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาติดตั้งโครงเ ล็กประชา
สัมพันธ์ ขนาด 2.44 x 4.88 เมตร จานวน 2 ป้ายๆ ละ 150,000
บาท (ตามแบบแปลนของเทศบาล) ตั้งจายจากเงินรายได
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม
ครั้งที่ 4 นาที่ 79 ลาดับที่ 8
คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง
โครงการปรับปรุง องประชุมสานักงานเทศบาลเมืองสะเตงนอก
เพื่อจายเป็นคาปรับปรุง องประชุมสานักงานเทศบาลเมืองสะเตง
นอก ขนาดกวาง 7.50 เมตร ยาว 7.00 เมตร (ตามแบบแปลนของ
เทศบาล) ตั้งจายจากเงินรายได
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม
ครั้งที่ 4 นาที่ 79 ลาดับที่ 6
งานวางแผนสถิติและวิชาการ

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ
โครงการจัดทาแผนพัฒนาเทศบาลเมืองสะเตงนอก

เพื่อจายเป็นคาใชจายตางๆ ในโครงการจัดทาแผนพัฒนาเทศบาล
เมืองสะเตงนอก เชน คาป้ายประชาสัมพันธ์ คาวัสดุอุปกรณ์ คา
วิทยากรและอื่นๆ ที่เขาประเภทรายจายนี้ ตั้งจายจากเงินรายได
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) นาที่ 425
ลาดับที่ 13
โครงการปรับปรุงแผนชุมชนและพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ
จานวน
ชุมชน
เพื่อจายเป็นคาใชจายตางๆ ในโครงการปรับปรุงแผนชุมชนและ
พัฒนาศักยภาพคณะกรรมการชุมชน เชน คาวัสดุอุปกรณ์ คา
วิทยากรและอื่นๆ ที่เขาประเภทรายจายนี้ ตั้งจายจากเงินรายได
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) นาที่ 427
ลาดับที่ 25

40,000 บาท
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งานบริหารงานคลัง

รวม

11,193,400 บาท

รวม

7,770,000 บาท

รวม

7,770,000 บาท

จานวน

3,500,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือน คาตอบแทนรายเดือน เงินเพิ่มอื่นๆ ที่จาย
ควบกับเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจาป ใ แก
พนักงานเทศบาล ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
จัง วัดยะลา เรื่อง ลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริ ารงาน
บุคคลของเทศบาล ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2545 และพระราช
บัญญัติระเบียบงานบริ ารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 ตาม
ที่ปรากฏในแผนอัตรากาลังสามป และที่แกไขเพิ่มเติมจนถึง
ปัจจุบัน โดยคานวณตั้งจายไว จานวน 12 เดือน ตั้งจายจากเงิน
รายได
เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ รือพนักงานสวนทองถิ่น
จานวน

500,000 บาท

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนขาราชการ รือพนักงานสวนทองถิ่น

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆ ของพนักงาน ตามที่ปรากฏในแผน
อัตรากาลัง และที่แกไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน โดยคานวณตั้งจาย
ไวจานวน 12 เดือน ตามประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต
. เรื่อง กา นด ลักเกณฑ์การใ ขาราชการ รือพนักงานสวนทอง
ถิ่นไดรับเงินคาตอบแทนนอกเ นือจากเงินเดือน ลงวันที่ 22
เมษายน 2547 และ นังสือ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
0809.3/ว 28 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2548 เรื่อง แนวทางปฏิบัติ
เกี่ยวกับการเบิกจายเงินคาตอบแทนนอกเ นือจากเงินเดือน และ
ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ
ก.อบต. เรื่องกา นดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ ลักเกณฑ์การใ
พนักงานสวนทองถิ่น ลกจางและพนักงานจางขององค์กรปกครอง
สวนทองถิ่นไดรับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) และคา
ตอบแทนผปฏิบัติงานพื้นที่พิเศษ ตั้งจายจากเงินรายได
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เงินประจาตาแ นง

จานวน

130,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจาตาแ นงรายเดือนของผดารงตาแ นง
บริ าร อานวยการ ตามประกาศพนักงานเทศบาลจัง วัด
ยะลา เรื่อง ลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริ ารงานบุคคล
ของเทศบาล ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2545 และพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริ ารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 ตามที่ปรากฏใน
แผนอัตรากาลังสามปและที่แกไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน โดย
คานวณตั้งไว 12 เดือน ตั้งจายจากเงินรายได
คาจางลกจางประจา
จานวน

580,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจางลกจางประจาและเงินปรับปรุงคาจาง
ประจา ตามที่ปรากฏในแผนอัตรากาลังสามป และที่แกไขเพิ่มเติม
จนถึงปัจจุบัน โดยคานวณตั้งจายไว จานวน 12 เดือน ตาม
ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง กา นด ลักเกณฑ์การใ
ขาราชการ รือพนักงานสวนทองถิ่นไดรับเงินคาตอบแทนนอก
เ นือจากเงินเดือน ลงวันที่ 22 เมษายน 2547 ตั้งจายจากเงินราย
ได
เงินเพิ่มตาง ๆ ของลกจางประจา
จานวน

60,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆ ของลกจางประจา ตามที่ปรากฏในแผน
อัตรากาลังสามป และที่แกไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน โดยคานวณ
ตั้งจายไว จานวน 12 เดือน ตามประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต
. เรื่อง กา นด ลักเกณฑ์การใ ขาราชการ รือพนักงานสวนทอง
ถิ่นไดรับเงินคาตอบแทนนอกเ นือจากเงินเดือน ลงวัน
ที่ 22 เมษายน 2547 และ นังสือ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
0809.3/ว 28 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2548 เรื่อง แนวทางปฏิบัติ
เกี่ยวกับการเบิกจายเงินคาตอบแทนนอกเ นือจากเงินเดือนและ
ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง กา นดมาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับ ลักเกณฑ์การใ พนักงานสวนทองถิ่นไดรับเงินเพิ่มการ
ครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) และคาตอบแทนผปฏิบัติงานพื้นที่
พิเศษ ตั้งจายจากเงินรายได
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คาตอบแทนพนักงานจาง

จานวน

2,300,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจาง ตามประกาศพนักงาน
เทศบาลจัง วัดยะลา เรื่อง ลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการ
บริ ารงานบุคคลของเทศบาล ลงวัน
ที่ 14 พฤศจิกายน 2545 และพระราชบัญญัติระเบียบบริ ารงาน
บุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 ตามที่ปรากฏในแผนอัตรากาลังสาม
ปและที่แกไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน โดยคานวณไว 12 เดือน ตั้ง
จายจากเงินรายได
เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง
จานวน

700,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานจาง ตามประกาศพนักงาน
เทศบาลจัง วัดยะลา เรื่อง ลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการ
บริ ารงานบุคคลของเทศบาล ลงวัน
ที่ 14 พฤศจิกายน 2545 และพระราชบัญญัติระเบียบบริ ารงาน
บุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 ตามที่ปรากฏในแผนอัตรากาลังสาม
ป และที่แกไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน โดยคานวณตั้ง
ไว 12 เดือน ตั้งจายจากเงินรายได
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาตอบแทนผปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แกองค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น
เพื่อจายเป็นประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะ
เป็นเงินรางวัลประจาปแกพนักงานสวนทองถิ่น ตามระเบียบ
กระทรวงม าดไทยวาดวยการกา นดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น
เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจาปแกพนักงาน
สวนทองถิ่นใ เป็นรายจายอื่นขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ.2557 และจายเพื่อเป็นคาตอบแทนกรรมการที่มี นาที่เกี่ยว
กับการพัสดุและกรรมการตางๆ และอื่นๆ ที่เขาประเภทรายจาย
นี้ ตั้งจายจากเงินรายได

รวม

3,270,000 บาท

รวม

400,000 บาท

จานวน

30,000 บาท
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

จานวน

100,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนแกเจา นาที่ทองถิ่นที่ปฏิบัติงานตาม
นาที่ปกติโดยลักษณะงานสวนใ ญตองปฏิบัติงานในที่ตั้งสานัก
งานและไดปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในที่ตั้งสานักงาน รือโดย
ลักษณะงานสวนใ ญตองปฏิบัติงานนอกที่ตั้งสานักงานและได
ปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการนอกเขตที่ตองสานักงาน รือโดย
ลักษณะงานปกติตองปฏิบัติงานในลักษณะที่เป็นผลัด รือกะและ
ไดปฏิบัติงานนอกผลัด รือกะของตนและใ มายความรวมถึงเงิน
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ.2559 ตั้งจายจากเงินรายได
คาเชาบาน
จานวน

200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบานใ แกพนักงานเทศบาลผมีสิทธิเบิกคาเชา
บานตามระเบียบกระทรวงม าดไทยวาดวยคาเชาบานของขา
ราชการสวนทองถิ่น พ.ศ.2551 แกไขเพิ่มเติม และ นังสือ
กระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ ว 5862 ลงวัน
ที่ 12 ตุลาคม 2559 เรื่อง ลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิก
จายเงินคาเชาบานของขาราชการสวนทองถิ่นและ นังสือสั่งการ
ตางๆ ที่เกี่ยวของ ตั้งจายจากเงินรายได
เงินชวยเ ลือการศึกษาบุตร
เงินชวยเ ลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลกจางประจา
เพื่อจายเป็นเงินชวยเ ลือการศึกษาบุตรใ แกผบริ ารทองถิ่นที่มี
สิทธิเบิกไดตามระเบียบกระทรวงม าดไทยวาดวยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวการศึกษาของพนักงานสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ
.2549 และ นังสือกรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค 0422.3/ว
257 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559 เรื่องประเภทและอัตราเงินบารุง
การศึกษาและคาเลาเรียน นังสือกระทรวงม าดไทย ที่ มท
0809.3/ว 1013 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 เรื่อง การเบิกเงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร นังสือกระทรวง
ม าดไทย ที่ มท 0809.3/ว 4522 ลงวัน
ที่ 9 สิง าคม 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบารุงการศึกษา
และคาเลาเรียนและ นังสือสั่งการตางๆ ที่เกี่ยวของ ตั้งจายจาก
เงินรายได

จานวน

70,000 บาท
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ค่าใช้สอย

รวม

2,170,000 บาท

จานวน

1,600,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

จานวน

500,000 บาท

รายจายเพื่อใ ไดมาซึ่งบริการ
รายจายเพื่อใ ไดมาซึ่งบริการ
เพื่อจายเป็นคารับวารสาร คาเย็บเขาปก นังสือ คาธรรมเนียม
และลงทะเบียนตางๆ คาใชจายในการจัดซื้อจัดจางโดยระบบ
อิเล็กทรอนิค คาจางเ มาบริการตางๆ และคาจางเ มาแรงงาน
บุคคลภายนอกมาทาการอยางใดอยาง นึ่ง กรณีที่เทศบาลเมือง
สะเตงนอกไมสามารถดาเนินการเองได เชน คาจัดไมดอกไม
ประดับ ซุมงานพิธีและอื่นๆ ที่เขาประเภทรายจายนี้ ตั้งจายจาก
เงินรายได
รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
เพื่อจายเป็นคาเลี้ยงรับรองในการประชุมคณะกรรมการ รือคณะ
อนุกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งตามกฎ มาย เพื่อจายเป็นคา
อา าร เครื่องดื่มตางๆ เครื่องใชในการเลี้ยงรับรองและคาบริการ
อื่นๆ ซึ่งจาเป็นตองจาย ที่เกี่ยวกับการเลี้ยงรับรองในการประชุม
คณะกรรมการ รือคณะอนุกรรมการที่ไดรับแตงตั้งตามกฎ มาย
รือตามระเบียบ รือ นังสือสั่งการของกระทรวงม าดไทย รือ
การประชุมระ วางองค์กรปกครองสวนทองถิ่นกับองค์กรปกครอง
สวนทองถิ่น โดยตั้งตามเกณฑ์ นังสือกระทรวงม าดไทย ที่ มท
0808.4/ว 2381 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548 ตั้งจายจากเงินราย
ได
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ
คาเดินทางไปราชการและคาลงทะเบียน
เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการและคาลงทะเบียน
ในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยง คา
พา นะ คาเชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผาน
ทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมการใชสนามบิน คาลงทะเบียน
ตางๆ และอื่นๆ ที่เขาประเภทรายจายนี้ ตามระเบียบกระทรวง
ม าดไทยวาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของเจา นาที่
ทองถิ่น พ.ศ.2555 แกไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน ตั้งจายจากเงินราย
ได
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คาบารุงรักษาและซอมแซม

จานวน

50,000 บาท

รวม

660,000 บาท

วัสดุสานักงาน

จานวน

300,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุสานักงาน ประเภทวัสดุคงทนและสิ้น
เปลือง รวมถึงรายจายที่ตองชาระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขน
สง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง อาทิ เครื่องคิด
เลข กระดาษ แฟ้ม ปากกา ยางลบและอื่นๆ ที่เขาประเภทราย
จายนี้ ตั้งจายจากเงินรายได
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

จานวน

10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ประเภทวัสดุคงทนและวัสดุสิ้น
เปลือง รวมถึงรายจายที่ตองชาระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขน
สง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง อาทิเชน เครื่องวัดกระแส
ไฟฟ้า มาตรสา รับวัดวงจรไฟฟ้า เครื่องประจุไฟฟ้า ฟวส์ เทปพัน
สายไฟ สายไฟฟ้า ลอดไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้าและอื่นๆ ที่เขา
ประเภทรายจายนี้ ตั้งจายจากเงินรายได
วัสดุงานบานงานครัว
จานวน

30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุงานบานงานครัว ประเภทวัสดุคงทนและวัสดุ
สิ้นเปลือง รวมถึงรายจายที่ตองชาระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขน
สง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง อาทิเชน ไมกวาด ผงซัก
ฟอก ถัง ถาด แกวน้า น้ายาดับกลิ่น กระติกน้ารอน กระติกน้าแข็ง
และอื่นๆ ที่เขาประเภทรายจายนี้ ตั้งจายจากเงินรายได
วัสดุยานพา นะและขนสง
จานวน

20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อใ สามารถใช
งานไดตามปกติ ตั้งจายจากเงินรายได
ค่าวัสดุ

เพื่อจายเป็นคาวัสดุยานพา นะและขนสง ประเภทวัสดุคงทนและ
วัสดุสิ้นเปลือง รวมถึงรายจายที่ตองชาระพรอมกับคาวัสดุ เชน คา
ขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง อาทิเชน ไขควง ประแจ แม
แรง กุญแจปากตาย คีมลอค ลอคเกียร์ กระจกโคงมน เพลา น้า
มันเบรค น้ามันเกียร์ ยางรถยนต์ นอต สกรและอื่นๆ ที่เขา
ประเภทรายจายนี้ ตั้งจายจากเงินรายได
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วัสดุเชื้อเพลิงและ ลอลื่น

จานวน

40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุเชื้อเพลิงและ ลอลื่น ประเภทวัสดุคงทนและ
วัสดุสิ้นเปลืองและรายจายที่ตองชาระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขน
สง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง อาทิเชน น้ามันเชื้อ
เพลิง น้ามันดีเซล น้ามันกาด น้ามันเบนซิล น้ามันเตา น้ามันจาร
บี น้ามันเครื่อง ถาน กาซและอื่นๆ ที่เขาประเภทรายจายนี้ ตั้งจาย
จากเงินรายได
วัสดุโฆษณาและเผยแพร
จานวน

100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร ประเภทวัสดุคงทนและ
วัสดุสิ้นเปลือง รวมทั้งรายจายที่ตองชาระพรอมกับคาวัสดุ เชน คา
ขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง อาทิเชน ขาตั้งกลอง เลนส์
ซม กระเปาใสกลองถายรป พกัน สี กระดาษเขียน
โปสเตอร์ ฟล์ม เมมโมรี่การ์ด ฟล์มสไลด์ แถบบันทึกเสียง รือ
ภาพและอื่นๆ ที่เขาประเภทรายจายนี้ ตั้งจายจากเงินรายได
วัสดุคอมพิวเตอร์
จานวน

150,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร์ ประเภทวัสดุคงทนและวัสดุสิ้น
เปลือง รวมถึงรายจายที่ตองชาระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขน
สง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง อาทิเชน แผน รือจานบันทึก
ขอมล อุปกรณ์บันทึกขอมล เทปบันทึกขอมล ัวพิมพ์ รือแถบ
พิมพ์สา รับเครื่องพิมพ์ ตลับผง มึกสา รับเครื่องพิมพ์แบบ
เลเซอร์ สายเคเบิ้ล นวยประมวลผล ฮาร์ดดิสก์ไดร์ ซีดี
รอม ไดร์ แผนกรองแสง เมนบอร์ด เมมโมรี่ชิป เครื่องกระจาย
สัญญาณ แผนวงจรอิเล็กทรอนิกส์และอื่นๆ ที่เขาประเภทรายจาย
นี้ ตั้งจายจากเงินรายได
วัสดุอื่น
จานวน

10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุอื่น ประเภทวัสดุคงทนและวัสดุสิ้นเปลือง รวม
ถึงรายจายที่ตองชาระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คา
ประกันภัย คาติดตั้ง อาทิเชน มิเตอร์น้า มิเตอร์ไฟฟ้า สมอ
เรือ ตะแกรงกันสวะ ัวเชื่อมแกสและอื่นๆ ที่เขาประเภทรายจาย
นี้ ตั้งจายจากเงินรายได
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ค่าสาธารณูปโภค

รวม

40,000 บาท

คาบริการโทรศัพท์

จานวน

10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาโทรศัพท์ รวมถึงคาใชจายเพื่อใ ไดมาซึ่งบริการดัง
กลาวและคาใชจายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใชบริการ เชน คาเชา
เครื่อง คาเชาเลข มายโทรศัพท์ คาบารุงคสายโทรศัพท์และ
อื่นๆ ที่เขาประเภทรายจายนี้ ตั้งจายจากเงินรายได
คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม
จานวน

30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม รวมถึงคาใชจาย
เพื่อใ ไดมาซึ่งบริการดังกลาวและคาใชจายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการ
ใชบริการเชน คาเชาเครื่อง คาโทรภาพ คาเทเลกซ์ คาวิทยุสื่อ
สาร คาสื่อสารผานดาวเทียม คาใชจายเกี่ยวกับการใชระบบ
อินเตอร์เนต อินเตอร์เนตการ์ดและอื่นๆ ที่เขาประเภทรายจาย
นี้ ตั้งจายจากเงินรายได
งบลงทุน

รวม

153,400 บาท

รวม

153,400 บาท

เกาอี้ทางาน

จานวน

25,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเกาอี้ทางาน จานวน 5 ตัวๆ ละ 5,000
บาท รายละเอียดตามที่เทศบาลกา นด ไมมีในราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ โดยใชราคาในทองถิ่น รือราคาที่ซื้อไดอยาง
ประ ยัด ตั้งจายจากเงินรายได
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม
ครั้งที่ 4 นาที่ 86 ลาดับที่ 3
ชั้นเก็บแฟ้ม 40 ชอง ลอเลื่อน

จานวน

25,000 บาท

ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สานักงาน

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อชั้นเก็บแฟ้ม 40 ชอง ลอเลื่อน จานวน 5
ตๆ ละ 5,000 บาท รายละเอียดตามที่เทศบาลกา นด ไมมีใน
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ โดยใชราคาในทองถิ่น รือราคาที่ซื้อได
อยางประ ยัด ตั้งจายจากเงินรายได
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม
ครั้งที่ 4 นาที่ 86 ลาดับที่ 1
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โตะทางาน

จานวน

20,000 บาท

เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สา รับสานักงาน

จานวน

17,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สา รับสานัก
งาน (จอแสดงภาพไมนอยกวา 19 นิ้ว) จานวน 1
เครื่องๆ ละ 17,000 บาท โดยคุณลักษณะพื้นฐานเป็นไปตาม
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัด าอุปกรณ์และ
ระบบคอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม ตั้งจายจากเงินรายได
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม
ครั้งที่ 4 นาที่ 86 ลาดับที่ 5
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ รือ LED ขาวดา (18 นา/นาที)

จานวน

13,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องพิมพ์ LED ขาวดา (18
นา/นาที) จานวน 5 เครื่องๆ ละ 2,600 บาท โดยคุณลักษณะ
เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัด า
อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม ตั้งจายจากเงินรายได
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม
ครั้งที่ 4 นาที่ 86 ลาดับที่ 6
ตแร็ค
จานวน

5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อโตะทางาน จานวน 2 ตัวๆ ละ 10,000
บาท รายละเอียดตามที่เทศบาลกา นด ไมมีในราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ โดยใชราคาในทองถิ่น รือราคาที่ซื้อไดอยาง
ประ ยัด ตั้งจายจากเงินรายได
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม
ครั้งที่ 4 นาที่ 86 ลาดับที่ 2
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รืออิเล็กทรอนิกส์

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อตแร็ค 6 U ขนาด 19 นิ้ว แบบติด
ผนัง จานวน 1 ตๆ ละ 5,000 บาท ไมมีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ โดยใชราคาทองถิ่น รือราคาที่ซื้อไดอยาง
ประ ยัด ตั้งจายจากเงินรายได
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม
ครั้งที่ 4 นาที่ 86 ลาดับที่ 4
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อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 16 ชอง

จานวน

8,400 บาท

จานวน

40,000 บาท

รวม

2,084,600 บาท

รวม

900,000 บาท

รวม

70,000 บาท

จานวน

70,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch)
ขนาด 16 ชอง จานวน 3 เครื่องๆ ละ 2,800 บาท โดย
คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มีลักษณะการทางานไมนอยกวา Layer 2 ของ OSI Model
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface)
แบบ 10/100/1000 Base-T รือดีกวา จานวนไมนอยกวา 16
ชอง
- มีสัญญาณไฟแสดงสถานะของการทางานชองเชื่อมตอระบบ
เครือขายทุกชอง
เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัด า
อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม ตั้งจายจากเงินรายได
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม
ครั้งที่ 4 นาที่ 86 ลาดับที่ 7
คาบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
คาบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
เพื่อจายเป็นคาบารุงรักษา รือปรับปรุงครุภัณฑ์ ที่เป็นทรัพย์สิน
ของเทศบาลเมืองสะเตงนอก รือรับถายโอนจาก นวยงาน
อื่นๆ และอื่นๆ ที่เขาประเภทรายจายนี้ ตั้งจายจากเงินรายได
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาตอบแทนผปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แกองค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น
เพื่อจายเป็นคาตอบแทนผปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น ในกรณีมีคาสั่งใชอาสาสมัครป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง
ม าดไทย วาดวยการเบิกจายคาใชจายใ แกอาสาสมัครของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2560 และอื่นๆ ที่เขาประเภท
รายจายนี้ ตั้งจายจากเงินรายได
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ค่าใช้สอย

รวม

430,000 บาท

จานวน

100,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

รายจายเพื่อใ ไดมาซึ่งบริการ
รายจายเพื่อใ ไดมาซึ่งบริการ
เพื่อจายเป็นคารับวารสาร คาเย็บเขาปก นังสือ คาธรรมเนียม
และลงทะเบียนตางๆ คาใชจายในการจัดซื้อจัดจางโดยระบบ
อิเล็กทรอนิค คาจางเ มาบริการตางๆ และคาจางเ มาแรงงาน
บุคคลภายนอกมาทาการอยางใดอยาง นึ่ง กรณีที่เทศบาลเมือง
สะเตงนอกไมสามารถดาเนินการเองได เชน คาจัดไมดอกไม
ประดับ ซุมงานพิธีและอื่นๆ ที่เขาประเภทรายจายนี้ ตั้งจายจาก
เงินรายได
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ
โครงการป้องกันและลดอุบัติเ ตุทางถนนชวงเทศกาลตางๆ

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดาเนินโครงการป้องกันและลด
อุบัติเ ตุทางถนนชวงเทศกาลตางๆ เชน คาวัสดุอุปกรณ์ คา
อา าร คาสมนาคุณวิทยากรและอื่นๆ ที่เขาประเภทรายจายนี้ ตั้ง
จายจากเงินรายได
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) นาที่ 417
ลาดับที่ 3
โครงการฝึกซอมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พนักงานเทศ จานวน
บาล/อปพร./ประชาชน
เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดาเนินโครงการฝึกซอมแผนป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย พนักงานเทศบาล/อป
พร./ประชาชน เชน คาวัสดุอุปกรณ์ คาอา าร คาสมนาคุณ
วิทยากรและอื่นๆ ที่เขาประเภทรายจายนี้ ตั้งจายจากเงินรายได
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม
ครั้งที่ 4 นาที่ 75 ลาดับที่ 6

100,000 บาท
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โครงการเพิ่มศักยภาพดานสาธารณภัยและการป้องภัย พนักงานเทศ จานวน
บาล/อปพร.
เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดาเนินโครงการเพิ่มศักยภาพดาน
สาธารณภัยและการป้องกัน พนักงานเทศบาล/อปพร. เชน คา
วัสดุอุปกรณ์ คาอา าร คาสมนาคุณวิทยากรและอื่นๆ ที่เขา
ประเภทรายจายนี้ ตั้งจายจากเงินรายได
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม
ครั้งที่ 4 นาที่ 75 ลาดับที่ 7
โครงการสงเสริมความรดานสาธารณภัยและการป้องภัย ศนย์พัฒนา จานวน
เด็กเล็กเทศบาลเมืองสะเตงนอก/สถานศึกษา/ประชาชนในเขต
เทศบาลเมืองสะเตงนอก
เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดาเนินโครงการสงเสริมความรดาน
สาธารณภัยและการป้องภัย ศนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองสะ
เตงนอก/สถานศึกษา/ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองสะเตง
นอก เชน คาวัสดุอุปกรณ์ คาอา าร คาสมนาคุณวิทยากรและ
อื่นๆ ที่เขาประเภทรายจายนี้ ตั้งจายจากเงินรายได
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม
ครั้งที่ 4 นาที่ 75 ลาดับที่ 8
ค่าวัสดุ

100,000 บาท

100,000 บาท

รวม

400,000 บาท

จานวน

100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร ประเภทวัสดุคงทนและ
วัสดุสิ้นเปลือง รวมทั้งรายจายที่ตองชาระพรอมกับคาวัสดุ เชน คา
ขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง อาทิเชน ขาตั้งกลอง เลนส์
ซม กระเปาใสกลองถายรป พกัน สี กระดาษเขียน
โปสเตอร์ ฟล์ม เมมโมรี่การ์ด ฟล์มสไลด์ แถบบันทึกเสียง รือ
ภาพและอื่นๆ ที่เขาประเภทรายจายนี้ ตั้งจายจากเงินรายได
วัสดุเครื่องแตงกาย
จานวน

150,000 บาท

วัสดุโฆษณาและเผยแพร

เพื่อจายเป็นคาวัสดุเครื่องแตงกาย ประเภทวัสดุคงทนและวัสดุสิ้น
เปลือง รวมถึงรายจายที่ตองชาระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขน
สง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง อาทิเชน เครื่อง
แบบ เสื้อ กางเกง ผา เครื่อง มายยศและสังกัด ถุง
เทา รองเทา เข็มขัด มวก ผาพันคอ เครื่องแตงกายเพื่อป้องกัน
เชื้อโรค สารเคมีและอื่นๆ ที่เขาประเภทรายจายนี้ ตั้งจายจากเงิน
รายได
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วัสดุเครื่องดับเพลิง

จานวน

150,000 บาท

รวม

1,184,600 บาท

รวม

1,184,600 บาท

เกาอี้ทางาน

จานวน

35,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเกาอี้ทางาน จานวน 7 ตัวๆ ละ 5,000
บาท รายละเอียดตามที่เทศบาลกา นด ไมมีในราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ โดยใชราคาในทองถิ่น รือราคาที่ซื้อไดอยาง
ประ ยัด ตั้งจายจากเงินรายได
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม
ครั้งที่ 4 นาที่ 82 ลาดับที่ 9
เกาอี้สา รับผมารับบริการ

จานวน

6,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเกาอี้สา รับผมารับบริการ จานวน 2
ตัวๆ ละ 3,000 บาท รายละเอียดตามที่เทศบาลกา นด ไมมีใน
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ โดยใชราคาในทองถิ่น รือราคาที่ซื้อได
อยางประ ยัด ตั้งจายจากเงินรายได
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 4 นาที่ 82 ลาดับที่ 12
ตบานทึบเ ล็ก
จานวน

7,500 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุเครื่องดับเพลิง ประเภทวัสดุคงทนและวัสดุสิ้น
เปลือง รวมถึงรายจายที่ตองชาระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขน
สง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง อาทิเชน ถังดับเพลิง ลกบอล
ดับเพลิง และอื่นๆ ที่เขาประเภทรายจายนี้ ตั้งจายจากเงินรายได
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สานักงาน

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อตบานทึบเ ล็ก จานวน 1 ตๆ ละ 7,500
บาท รายละเอียดตามที่เทศบาลกา นด ไมมีในราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ โดยใชราคาในทองถิ่น รือราคาที่ซื้อไดอยาง
ประ ยัด ตั้งจายจากเงินรายได
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม
ครั้งที่ 4 นาที่ 82 ลาดับที่ 5
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โตะทางาน (ขนาดเล็ก)

จานวน

8,500 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อโตะทางาน (ขนาดเล็ก) จานวน 1
ตัวๆ ละ 8,500 บาท รายละเอียดตามที่เทศบาลกา นด ไมมีใน
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ โดยใชราคาในทองถิ่น รือราคาที่ซื้อได
อยางประ ยัด ตั้งจายจากเงินรายได
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม
ครั้งที่ 4 นาที่ 82 ลาดับที่ 10
โตะทางาน (ขนาดใ ญ)
จานวน

10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อโตะทางาน (ขนาดใ ญ จานวน 1
ตัวๆ ละ 10,000 บาท รายละเอียดตามที่เทศบาลกา นด ไมมีใน
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ โดยใชราคาในทองถิ่น รือราคาที่ซื้อได
อยางประ ยัด ตั้งจายจากเงินรายได
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม
ครั้งที่ 4 นาที่ 82 ลาดับที่ 11
ครุภัณฑ์ยานพา นะและขนสง
รถยนต์บรรทุก
เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ใชใน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นรถบรรทุกขนาด 1
ตัน เครื่องยนต์ไมนอยกวา 2,400 ซีซี (ดีเซล) รือมีกาลังสงสุด
ไมนอยกวา 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ลอ แบบสมาร์ทแค็ป มี
การติดตั้งไฟไซเลนและวิทยุสื่อสารพรอมเสาอากาศ รายละเอียยด
ตามที่เทศบาลกา นด ไมมีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์ โดยใชราคา
ในทองถิ่น รือราคาที่ซื้อไดอยางประ ยัด ตั้งจายจากเงินรายได
- ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม
ครั้งที่ 4 นาที่ 82 ลาดับที่ 8

จานวน

905,000 บาท
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รืออิเล็กทรอนิกส์
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีด มึก พรอมติดตั้งถัง มึกพิมพ์
(Ink Tank Printer)

จานวน

7,500 บาท

จานวน

2,600 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องพิมพ์ LED ขาวดา (18
นา/นาที) จานวน 1 เครื่องๆ ละ 2,600 บาท โดยคุณลักษณะ
พื้นฐานใ เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
การจัด าอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม ตั้งจายจากเงินรายได
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม
ครั้งที่ 4 นาที่ 82 ลาดับที่ 13
เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA
จานวน

2,500 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อ เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีด
มึก พรอมติดตั้งถัง มึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จานวน 1
เครื่องๆ ละ 7,500 บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานเป็นไปตาม
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัด าอุปกรณ์และ
ระบบคอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม ตั้งจายจากเงินรายได
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม
ครั้งที่ 4 นาที่ 82 ลาดับที่ 6
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ รือ LED ขาวดา (18 นา/นาที)

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จานวน 1
เครื่องๆ ละ 2,500 บาท โดยคุณลักษณะพื้นฐานใ เป็นไปตาม
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัด าอุปกรณ์และ
ระบบคอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม ตั้งจายจากเงินรายได
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม
ครั้งที่ 4 นาที่ 82 ลาดับที่ 14
ครุภัณฑ์อื่น
ปนฉีดน้าและสายสบน้าดับเพลิง
เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อครุภัณฑ์ดับเพลิง เชน ปนฉีดน้าและสายสบ
น้าดับเพลิง และอื่นๆ ที่เขาประเภทรายจายนี้ ตั้งจายจากเงินราย
ได
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม
ครั้งที่ 4 นาที่ 82 ลาดับที่ 18

จานวน

200,000 บาท
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

รวม

4,494,400 บาท

รวม

3,010,000 บาท

รวม

3,010,000 บาท

จานวน

1,660,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือน คาตอบแทนรายเดือน เงินเพิ่มอื่นๆ ที่จาย
ควบกับเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจาป ใ แก
พนักงานเทศบาล ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
จัง วัดยะลา เรื่อง ลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริ ารงาน
บุคคลของเทศบาล ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2545 และพระราช
บัญญัติระเบียบงานบริ ารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 ตาม
ที่ปรากฏในแผนอัตรากาลังสามป และที่แกไขเพิ่มเติมจนถึง
ปัจจุบัน โดยคานวณตั้งจายไว จานวน 12 เดือน ตั้งจายจากเงิน
รายได
เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ รือพนักงานสวนทองถิ่น
จานวน

120,000 บาท

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนขาราชการ รือพนักงานสวนทองถิ่น

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆ ของพนักงาน ตามที่ปรากฏในแผน
อัตรากาลัง และที่แกไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน โดยคานวณตั้งจาย
ไวจานวน 12 เดือน ตามประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต
. เรื่อง กา นด ลักเกณฑ์การใ ขาราชการ รือพนักงานสวนทอง
ถิ่นไดรับเงินคาตอบแทนนอกเ นือจากเงินเดือน ลงวันที่ 22
เมษายน 2547 และ นังสือ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
0809.3/ว 28 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2548 เรื่อง แนวทางปฏิบัติ
เกี่ยวกับการเบิกจายเงินคาตอบแทนนอกเ นือจากเงินเดือน และ
ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ
ก.อบต. เรื่องกา นดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ ลักเกณฑ์การใ
พนักงานสวนทองถิ่น ลกจางและพนักงานจางขององค์กรปกครอง
สวนทองถิ่นไดรับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) และคา
ตอบแทนผปฏิบัติงานพื้นที่พิเศษ ตั้งจายจากเงินรายได
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เงินประจาตาแ นง

จานวน

780,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจาตาแ นงรายเดือนของผดารงตาแ นง
บริ าร อานวยการ ตามประกาศพนักงานเทศบาลจัง วัด
ยะลา เรื่อง ลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริ ารงานบุคคล
ของเทศบาล ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2545 และพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริ ารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 ตามที่ปรากฏใน
แผนอัตรากาลังสามปและที่แกไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน โดย
คานวณตั้งไว 12 เดือน ตั้งจายจากเงินรายได
คาตอบแทนพนักงานจาง
จานวน

324,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจาง ตามประกาศพนักงาน
เทศบาลจัง วัดยะลา เรื่อง ลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการ
บริ ารงานบุคคลของเทศบาล ลงวัน
ที่ 14 พฤศจิกายน 2545 และพระราชบัญญัติระเบียบบริ ารงาน
บุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 ตามที่ปรากฏในแผนอัตรากาลังสาม
ปและที่แกไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน โดยคานวณไว 12 เดือน ตั้ง
จายจากเงินรายได
เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง
จานวน

126,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานจาง ตามประกาศพนักงาน
เทศบาลจัง วัดยะลา เรื่อง ลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการ
บริ ารงานบุคคลของเทศบาล ลงวัน
ที่ 14 พฤศจิกายน 2545 และพระราชบัญญัติระเบียบบริ ารงาน
บุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 ตามที่ปรากฏในแผนอัตรากาลังสาม
ป และที่แกไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน โดยคานวณตั้ง
ไว 12 เดือน ตั้งจายจากเงินรายได
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งบดาเนินงาน

รวม

1,390,400 บาท

รวม

290,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

เพื่อจายเป็นประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะ
เป็นเงินรางวัลประจาปแกพนักงานสวนทองถิ่น ตามระเบียบ
กระทรวงม าดไทยวาดวยการกา นดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น
เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจาปแกพนักงาน
สวนทองถิ่นใ เป็นรายจายอื่นขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ.2557 และจายเพื่อเป็นคาตอบแทนกรรมการที่มี นาที่เกี่ยวกับ
การพัสดุและกรรมการตางๆ และอื่นๆ ที่เขาประเภทรายจายนี้ ตั้ง
จายจากเงินรายได
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
จานวน

50,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนแกเจา นาที่ทองถิ่นที่ปฏิบัติงานตาม
นาที่ปกติโดยลักษณะงานสวนใ ญตองปฏิบัติงานในที่ตั้งสานัก
งานและไดปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในที่ตั้งสานักงาน รือโดย
ลักษณะงานสวนใ ญตองปฏิบัติงานนอกที่ตั้งสานักงานและได
ปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการนอกเขตที่ตองสานักงาน รือโดย
ลักษณะงานปกติตองปฏิบัติงานในลักษณะที่เป็นผลัด รือกะและ
ไดปฏิบัติงานนอกผลัด รือกะของตนและใ มายความรวมถึงเงิน
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ.2559 ตั้งจายจากเงินรายได
คาเชาบาน
จานวน

180,000 บาท

ค่าตอบแทน
คาตอบแทนผปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แกองค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น

เพื่อจายเป็นคาเชาบานใ แกพนักงานเทศบาลผมีสิทธิเบิกคาเชา
บานตามระเบียบกระทรวงม าดไทยวาดวยคาเชาบานของขา
ราชการสวนทองถิ่น พ.ศ.2551 แกไขเพิ่มเติม และ นังสือ
กระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ ว 5862 ลงวัน
ที่ 12 ตุลาคม 2559 เรื่อง ลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิก
จายเงินคาเชาบานของขาราชการสวนทองถิ่นและ นังสือสั่งการ
ตางๆ ที่เกี่ยวของ ตั้งจายจากเงินรายได
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เงินชวยเ ลือการศึกษาบุตร
เงินชวยเ ลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลกจางประจา
เพื่อจายเป็นเงินชวยเ ลือการศึกษาบุตรใ แกพนักงานเทศบาลที่
มีสิทธิเบิกไดตามระเบียบกระทรวงม าดไทยวาดวยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวการศึกษาของพนักงานสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ
.2549 และ นังสือกรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค 0422.3/ว
257 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559 เรื่องประเภทและอัตราเงินบารุง
การศึกษาและคาเลาเรียน นังสือกระทรวงม าดไทย ที่ มท
0809.3/ว 1013 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 เรื่อง การเบิกเงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร นังสือกระทรวง
ม าดไทย ที่ มท 0809.3/ว 4522 ลงวัน
ที่ 9 สิง าคม 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบารุงการศึกษา
และคาเลาเรียนและ นังสือสั่งการตางๆ ที่เกี่ยวของ ตั้งจายจาก
เงินรายได
ค่าใช้สอย

จานวน

40,000 บาท

รวม

661,000 บาท

จานวน

491,000 บาท

รายจายเพื่อใ ไดมาซึ่งบริการ
รายจายเพื่อใ ไดมาซึ่งบริการ
เพื่อจายเป็นคารับวารสาร คาเย็บเขาปก นังสือ คาธรรมเนียม
และลงทะเบียนตางๆ คาใชจายในการจัดซื้อจัดจางโดยระบบ
อิเล็กทรอนิค คาจางเ มาบริการตางๆ และคาจางเ มาแรงงาน
บุคคลภายนอกมาทาการอยางใดอยาง นึ่ง กรณีที่เทศบาลเมือง
สะเตงนอกไมสามารถดาเนินการเองได เชน คาจัดไมดอกไม
ประดับ ซุมงานพิธีและอื่นๆ ที่เขาประเภทรายจายนี้ ตั้งจายจาก
เงินรายได
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รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ

จานวน

10,000 บาท

จานวน

150,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการและคาลงทะเบียน
ในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยง คา
พา นะ คาเชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผาน
ทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมการใชสนามบิน คาลงทะเบียน
ตางๆ และอื่นๆ ที่เขาประเภทรายจายนี้ ตามระเบียบกระทรวง
ม าดไทยวาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของเจา นาที่
ทองถิ่น พ.ศ.2555 แกไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน ตั้งจายจากเงินราย
ได
คาบารุงรักษาและซอมแซม
จานวน

10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเลี้ยงรับรองในการประชุมคณะกรรมการ รือคณะ
อนุกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งตามกฎ มาย เพื่อจายเป็นคา
อา าร เครื่องดื่มตางๆ เครื่องใชในการเลี้ยงรับรองและคาบริการ
อื่นๆ ซึ่งจาเป็นตองจาย ที่เกี่ยวกับการเลี้ยงรับรองในการประชุม
คณะกรรมการ รือคณะอนุกรรมการที่ไดรับแตงตั้งตามกฎ มาย
รือตามระเบียบ รือ นังสือสั่งการของกระทรวงม าดไทย รือ
การประชุมระ วางองค์กรปกครองสวนทองถิ่นกับองค์กรปกครอง
สวนทองถิ่น โดยตั้งตามเกณฑ์ นังสือกระทรวงม าดไทย ที่ มท
0808.4/ว 2381 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548 ตั้งจายจากเงินราย
ได
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ
คาเดินทางไปราชการและคาลงทะเบียน

เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อใ สามารถใช
งานไดตามปกติ ตั้งจายจากเงินรายได
ค่าวัสดุ
วัสดุสานักงาน
เพื่อจายเป็นคาวัสดุสานักงาน ประเภทวัสดุคงทนและสิ้น
เปลือง รวมถึงรายจายที่ตองชาระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขน
สง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง อาทิ เครื่องคิด
เลข กระดาษ แฟ้ม ปากกา ยางลบและอื่นๆ ที่เขาประเภทราย
จายนี้ ตั้งจายจากเงินรายได

รวม

425,000 บาท

จานวน

100,000 บาท
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

จานวน

10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ประเภทวัสดุคงทนและวัสดุสิ้น
เปลือง รวมถึงรายจายที่ตองชาระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขน
สง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง อาทิเชน เครื่องวัดกระแส
ไฟฟ้า มาตรสา รับวัดวงจรไฟฟ้า เครื่องประจุไฟฟ้า ฟวส์ เทปพัน
สายไฟ สายไฟฟ้า ลอดไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้าและอื่นๆ ที่เขา
ประเภทรายจายนี้ ตั้งจายจากเงินรายได
วัสดุงานบานงานครัว
จานวน

30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุงานบานงานครัว ประเภทวัสดุคงทนและวัสดุ
สิ้นเปลือง รวมถึงรายจายที่ตองชาระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขน
สง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง อาทิเชน ไมกวาด ผงซัก
ฟอก ถัง ถาด แกวน้า น้ายาดับกลิ่น กระติกน้ารอน กระติกน้าแข็ง
และอื่นๆ ที่เขาประเภทรายจายนี้ ตั้งจายจากเงินรายได
วัสดุกอสราง
จานวน

10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุกอสราง ประเภทวัสดุคงทนและวัสดุสิ้น
เปลือง รวมถึงรายจายที่ตองชาระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขน
สง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง อาทิ
เชน ชะแลง จอบ สิ่ว เสียม เลื่อย ขวาน เทปวัดระยะไกล ตลับ
เมตร ปนซีเมนต์ ทราย กระเบื้อง สังกะสี ตะป เ ล็กเสน แปรง
ทาสี ทอน้าและอื่นๆ ที่เขาประเภทรายจายนี้ ตั้งจายจากเงินราย
ได
วัสดุเชื้อเพลิงและ ลอลื่น
จานวน

60,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุเชื้อเพลิงและ ลอลื่น ประเภทวัสดุคงทนและ
วัสดุสิ้นเปลืองและรายจายที่ตองชาระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขน
สง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง อาทิเชน น้ามันเชื้อ
เพลิง น้ามันดีเซล น้ามันกาด น้ามันเบนซิล น้ามันเตา น้ามันจาร
บี น้ามันเครื่อง ถาน กาซและอื่นๆ ที่เขาประเภทรายจายนี้ ตั้งจาย
จากเงินรายได
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วัสดุการเกษตร

จานวน

15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุการเกษตร ประเภทวัสดุคงทนและวัสดุสิ้น
เปลือง รวมถึงรายจายที่ตองชาระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขน
สง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง อาทิเชน สปริง
เกอร์ จอบ มุด จานพรวน คราดซี่พรวนดินระ วาง
แถว เคียว อวน ผาใบ รือผาพลาสติด วัสดุเพาะชา ปุยและ
อื่นๆ ที่เขาประเภทรายจายนี้ ตั้งจายจากเงินรายได
วัสดุโฆษณาและเผยแพร

จานวน

170,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร ประเภทวัสดุคงทนและ
วัสดุสิ้นเปลือง รวมทั้งรายจายที่ตองชาระพรอมกับคาวัสดุ เชน คา
ขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง อาทิเชน ขาตั้งกลอง เลนส์
ซม กระเปาใสกลองถายรป พกัน สี กระดาษเขียน
โปสเตอร์ ฟล์ม เมมโมรี่การ์ด ฟล์มสไลด์ แถบบันทึกเสียง รือ
ภาพและอื่นๆ ที่เขาประเภทรายจายนี้ ตั้งจายจากเงินรายได
วัสดุคอมพิวเตอร์
จานวน

30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร์ ประเภทวัสดุคงทนและวัสดุสิ้น
เปลือง รวมถึงรายจายที่ตองชาระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขน
สง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง อาทิเชน แผน รือจานบันทึก
ขอมล อุปกรณ์บันทึกขอมล เทปบันทึกขอมล ัวพิมพ์ รือแถบ
พิมพ์สา รับเครื่องพิมพ์ ตลับผง มึกสา รับเครื่องพิมพ์แบบ
เลเซอร์ สายเคเบิ้ล นวยประมวลผล ฮาร์ดดิสก์ไดร์ ซีดี
รอม ไดร์ แผนกรองแสง เมนบอร์ด เมมโมรี่ชิป เครื่องกระจาย
สัญญาณ แผนวงจรอิเล็กทรอนิกส์และอื่นๆ ที่เขาประเภทรายจาย
นี้ ตั้งจายจากเงินรายได
ค่าสาธารณูปโภค

รวม

14,400 บาท

จานวน

6,000 บาท

คาบริการโทรศัพท์
เพื่อจายเป็นคาโทรศัพท์ รวมถึงคาใชจายเพื่อใ ไดมาซึ่งบริการดัง
กลาวและคาใชจายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใชบริการ เชน คาเชา
เครื่อง คาเชาเลข มายโทรศัพท์ คาบารุงคสายโทรศัพท์และ
อื่นๆ ที่เขาประเภทรายจายนี้ ตั้งจายจากเงินรายได
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คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม

จานวน

8,400 บาท

รวม

94,000 บาท

รวม

94,000 บาท

เกาอี้ทางาน

จานวน

4,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเกาอี้ทางาน จานวน 1 ตัวๆ ละ 4,000
บาท รายละเอียดตามที่เทศบาลกา นด ไมมีในราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ โดยใชราคาตามทองถิ่น รือราคาที่ซื้อไดอยาง
ประ ยัด ตั้งจายจากเงินรายได
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม
ครั้งที่ 4 นาที่ 87 ลาดับที่ 10
โตะทางาน

จานวน

7,500 บาท

จานวน

12,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม รวมถึงคาใชจาย
เพื่อใ ไดมาซึ่งบริการดังกลาวและคาใชจายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการ
ใชบริการเชน คาเชาเครื่อง คาโทรภาพ คาเทเลกซ์ คาวิทยุสื่อ
สาร คาสื่อสารผานดาวเทียม คาใชจายเกี่ยวกับการใชระบบ
อินเตอร์เนต อินเตอร์เนตการ์ดและอื่นๆ ที่เขาประเภทรายจาย
นี้ ตั้งจายจากเงินรายได
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สานักงาน

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อโตะทางาน จานวน 1 ตัวๆ ละ 7,500
บาท รายละเอียดตามที่เทศบาลกา นด ไมมีในราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ โดยใชราคาตามทองถิ่น รือราคาที่ซื้อไดอยาง
ประ ยัด ตั้งจายจากเงินรายได
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม
ครั้งที่ 4 นาที่ 87 ลาดับที่ 9
ครุภัณฑ์งานบานงานครัว
คลเลอร์น้า
เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อคลเลอร์น้า ขนาด 18.50 ลิตร จานวน 2
ถังๆ ละ 6,000 บาท รายละเอียดตามที่เทศบาลกา นด ไมมีใน
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ โดยใชราคาตามทองถิ่น รือราคาที่ซื้อได
อยางประ ยัด ตั้งจายจากเงินรายได
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม
ครั้งที่ 4 นาที่ 87 ลาดับที่ 7

นา : 50/142

วันที่พิมพ์ : 7/9/2564 09:26:39

ถังตมน้าไฟฟ้า

จานวน

13,000 บาท

จานวน

7,500 บาท

จานวน

50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อถังตมน้าไฟฟ้า ขนาด 18 ลิตร จานวน 1
ถังๆ ละ 13,000 บาท รายละเอียดตามที่เทศบาลกา นด ไมมีใน
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ โดยใชราคาตามทองถิ่น รือราคาที่ซื้อได
อยางประ ยัด ตั้งจายจากเงินรายได
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) นาที่ 441
ลาดับที่ 37
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รืออิเล็กทรอนิกส์
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีด มึก พรอมติดตั้งถัง มึก (Ink
Tank Printer)
เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีด มึกพรอมติดตั้งถัง
มึก (Ink Tank Printer) จานวน 1 เครื่องๆ ละ 7,500
บาท คุณลักษณะพื้นฐานเป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานการจัด าอุปกรณ์และระบบ
คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ตั้งจาย
จากเงินรายได
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) นาที่ 438
ลาดับที่ 10
คาบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
คาบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
เพื่อจายเป็นคาบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ เชน คา
ประกอบ ดัดแปลง ตอเติมครุภัณฑ์ที่เป็นศนย์พัฒนาเด็กเล็กและ
โรงเรียนอนุบาลสังกัดเทศบาลเมืองสะเตงนอก รือรับถายโอน
จาก นวยงานอื่นและอื่นๆ ที่เขาประเภทรายจายนี้ ตั้งจายจาก
เงินรายได
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

รวม

33,719,140 บาท

รวม

9,492,800 บาท

รวม

9,492,800 บาท

จานวน

4,700,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือน คาตอบแทนรายเดือน เงินเพิ่มอื่นๆ ที่จาย
ควบกับเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจาป ใ แก
พนักงานเทศบาล ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
จัง วัดยะลา เรื่อง ลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริ ารงาน
บุคคลของเทศบาล ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2545 และพระราช
บัญญัติระเบียบงานบริ ารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 ตาม
ที่ปรากฏในแผนอัตรากาลังสามป และที่แกไขเพิ่มเติมจนถึง
ปัจจุบัน โดยคานวณตั้งจายไว จานวน 12 เดือน ตั้งจายจากเงิน
รายได
เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ รือพนักงานสวนทองถิ่น
จานวน

420,000 บาท

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนขาราชการ รือพนักงานสวนทองถิ่น

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆ ของพนักงาน ตามที่ปรากฏในแผน
อัตรากาลัง และที่แกไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน โดยคานวณตั้งจาย
ไวจานวน 12 เดือน ตามประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต
. เรื่อง กา นด ลักเกณฑ์การใ ขาราชการ รือพนักงานสวนทอง
ถิ่นไดรับเงินคาตอบแทนนอกเ นือจากเงินเดือน ลงวัน
ที่ 22 เมษายน 2547 และ นังสือ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
0809.3/ว 28 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2548 เรื่อง แนวทางปฏิบัติ
เกี่ยวกับการเบิกจายเงินคาตอบแทนนอกเ นือจากเงินเดือน และ
ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่องกา นดมาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับ ลักเกณฑ์การใ พนักงานสวนทองถิ่น ลกจางและ
พนักงานจางขององค์กรปกครองสวนทองถิ่นไดรับเงินเพิ่มการ
ครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) และคาตอบแทนผปฏิบัติงานพื้นที่
พิเศษ ตั้งจายจากเงินรายได

นา : 52/142

วันที่พิมพ์ : 7/9/2564 09:26:39

เงินประจาตาแ นง

จานวน

596,400 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจาตาแ นงรายเดือนของผดารงตาแ นง
บริ าร อานวยการ ตามประกาศพนักงานเทศบาลจัง วัด
ยะลา เรื่อง ลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริ ารงานบุคคล
ของเทศบาล ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2545 และพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริ ารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 ตามที่ปรากฏใน
แผนอัตรากาลังสามปและที่แกไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน โดย
คานวณตั้งไว 12 เดือน ตั้งจายจากเงินรายได
เงินวิทยฐานะ
จานวน

596,400 บาท

เพื่อจายเป็นเงินวิทยฐานะของพนักงานครเทศบาล ตามประกาศ
พนักงานเทศบาลจัง วัดยะลา เรื่อง ลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยว
กับการบริ ารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน
พ.ศ.2542 ตั้งจายจากเงินรายได
คาตอบแทนพนักงานจาง
จานวน

2,300,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจาง ตามประกาศพนักงาน
เทศบาลจัง วัดยะลา เรื่อง ลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการ
บริ ารงานบุคคลของเทศบาล ลงวัน
ที่ 14 พฤศจิกายน 2545 และพระราชบัญญัติระเบียบบริ ารงาน
บุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 ตามที่ปรากฏในแผนอัตรากาลังสาม
ปและที่แกไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน โดยคานวณไว 12 เดือน ตั้ง
จายจากเงินรายได
เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง
จานวน

880,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานจาง ตามประกาศพนักงาน
เทศบาลจัง วัดยะลา เรื่อง ลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการ
บริ ารงานบุคคลของเทศบาล ลงวัน
ที่ 14 พฤศจิกายน 2545 และพระราชบัญญัติระเบียบบริ ารงาน
บุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 ตามที่ปรากฏในแผนอัตรากาลังสาม
ป และที่แกไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน โดยคานวณตั้ง
ไว 12 เดือน ตั้งจายจากเงินรายได
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งบดาเนินงาน

รวม

16,287,540 บาท

รวม

245,000 บาท

จานวน

5,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนแกเจา นาที่ทองถิ่นที่ปฏิบัติงานตาม
นาที่ปกติโดยลักษณะงานสวนใ ญตองปฏิบัติงานในที่ตั้งสานัก
งานและไดปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในที่ตั้งสานักงาน รือโดย
ลักษณะงานสวนใ ญตองปฏิบัติงานนอกที่ตั้งสานักงานและได
ปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการนอกเขตที่ตองสานักงาน รือโดย
ลักษณะงานปกติตองปฏิบัติงานในลักษณะที่เป็นผลัด รือกะและ
ไดปฏิบัติงานนอกผลัด รือกะของตนและใ มายความรวมถึงเงิน
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ.2559 ตั้งจายจากเงินรายได
คาเชาบาน
จานวน

180,000 บาท

ค่าตอบแทน
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

เพื่อจายเป็นคาเชาบานใ แกพนักงานเทศบาลผมีสิทธิเบิกคาเชา
บานตามระเบียบกระทรวงม าดไทยวาดวยคาเชาบานของขา
ราชการสวนทองถิ่น พ.ศ.2551 แกไขเพิ่มเติม และ นังสือ
กระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ ว 5862 ลงวัน
ที่ 12 ตุลาคม 2559 เรื่อง ลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิก
จายเงินคาเชาบานของขาราชการสวนทองถิ่นและ นังสือสั่งการ
ตางๆ ที่เกี่ยวของ ตั้งจายจากเงินรายได
เงินชวยเ ลือการศึกษาบุตร
เงินชวยเ ลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลกจางประจา
เพื่อจายเป็นเงินชวยเ ลือการศึกษาบุตรใ แกพนักงานเทศบาลที่
มีสิทธิเบิกไดตามระเบียบกระทรวงม าดไทยวาดวยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวการศึกษาของพนักงานสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ
.2549 และ นังสือกรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค 0422.3/ว
257 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559 เรื่องประเภทและอัตราเงินบารุง
การศึกษาและคาเลาเรียน นังสือกระทรวงม าดไทย ที่ มท
0809.3/ว 1013 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 เรื่อง การเบิกเงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร นังสือกระทรวง
ม าดไทย ที่ มท 0809.3/ว 4522 ลงวัน
ที่ 9 สิง าคม 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบารุงการศึกษา
และคาเลาเรียนและ นังสือสั่งการตางๆ ที่เกี่ยวของ ตั้งจายจาก
เงินรายได

จานวน

60,000 บาท
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ค่าใช้สอย

รวม

10,868,750 บาท

จานวน

3,190,000 บาท

จานวน

80,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดาเนินโครงการแขงขันกีฬาสาน
สัมพันธ์ของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองสะเตงนอก เชน คา
จัดสนาม คาอา าร คาวัสดุอุปกรณ์ คาป้าย คาจัดนิทรรศการ คา
ตอบแทนกรรมการตางๆ คาจัดทาป้ายชื่อ คาทาเกียรติบัตรและ
อื่นๆ ที่เขาประเภทรายจายนี้ ตั้งจายจากเงินรายได
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) นาที่ 401
ลาดับที่ 47
โครงการแขงขันทักษะทางวิชาการของนักเรียนปฐมวัย
จานวน

100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดาเนินโครงการแขงขันทักษะทาง
วิชาการของนักเรียนปฐมวัย เชน คาจัดเวที คาอา าร คาวัสดุ
อุปกรณ์ คาจัดนิทรรศการ คาตอบแทนกรรมการตางๆ คาจัดทา
ป้ายชื่อ คาทาเกียรติบัตรและอื่นๆ ที่เขาประเภทรายจายนี้ ตั้งจาย
จากเงินรายได
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) นาที่ 401
ลาดับที่ 46
โครงการพัฒนาความรการดแลเด็กปฐมวัย
จานวน

30,000 บาท

รายจายเพื่อใ ไดมาซึ่งบริการ
รายจายเพื่อใ ไดมาซึ่งบริการ
เพื่อจายเป็นคาเชาอาคารและที่ดินศนย์พัฒนาเด็กเล็กตรีมิตรและ
มัรกัส คาจางเ มาแรงงานบุคคลภายนอกมาทาการอยางใดอยาง
นึ่งที่เขาประเภทรายจายนี้ ตั้งจายจากเงินรายได
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ
โครงการแขงขันกีฬาสานสัมพันธ์ของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาล
เมืองสะเตงนอก

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดาเนินโครงการพัฒนาความรการ
ดแลเด็กปฐมวัย เชน คาจัดเวที คาอา าร คาวัสดุอุปกรณ์ คาจัด
นิทรรศการ คาตอบแทนกรรมการตางๆ คาจัดทาป้ายชื่อ คาทา
เกียรติบัตรและอื่นๆ ที่เขาประเภทรายจายนี้ ตั้งจายจากเงินราย
ได
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) นาที่ 401
ลาดับที่ 50
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โครงการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรในสถานศึกษา จานวน
สังกัดเทศบาลเมืองสะเตงนอก

50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดาเนินโครงการพัฒนาศักยภาพการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรในสถานศึกษา เชน คาอา าร คาวัสดุ
อุปกรณ์ คาจัดทาป้ายชื่อ คาทาเกียรติบัตรและอื่นๆ ที่เขา
ประเภทรายจายนี้ ตั้งจายจากเงินรายได
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) นาที่ 401
ลาดับที่ 49
โครงการสงเสริมการจัดทาแผนการจัดประสบการณ์ปฐมวัย
จานวน

50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดาเนินโครงการสงเสริมการจัดทา
แผนการจัดประสบการณ์ปฐมวัย เชน คาอา าร คาวัสดุ
อุปกรณ์ คาจัดทาป้ายชื่อ คาทาเกียรติบัตรและอื่นๆ ที่เขา
ประเภทรายจายนี้ ตั้งจายจากเงินรายได
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม
ครั้งที่ 4 นาที่ 45 ลาดับที่ 1
โครงการสงเสริมการพัฒนาการสานสัมพันธ์ผปกครอง

จานวน

60,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดาเนินโครงการสงเสริมการ
พัฒนาการสานสัมพันธ์ผปกครอง เชน คาอา าร คาวัสดุ
อุปกรณ์ คาจัดทาป้ายชื่อ คาทาเกียรติบัตรและอื่นๆ ที่เขา
ประเภทรายจายนี้ ตั้งจายจากเงินรายได
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม
ครั้งที่ 4 นาที่ 45 ลาดับที่ 8
โครงการสนับสนุนคาใชจายบริ ารสถานศึกษา

จานวน

7,308,750 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดาเนินโครงการสนับสนุนคาใชจาย
บริ ารสถานศึกษา รายละเอียด ดังนี้
1. เงินอุด นุนสา รับสนับสนุนอา ารกลางวัน
ตั้งไว 2,742,600 บาท
2. เงินอุด นุนสา รับสงเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาทองถิ่น
ตั้งไว 198,200 บาท
2.1 คาใชจายในการปรับปรุง ลักสตรสถานศึกษา จานวน
เงิน 20,000 บาท
2.2 คาใชจายอินเตอร์เน็ต
โรงเรียน ระบบ Wireless Fidelity : Wifi จานวนเงิน 7,200
บาท
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2.3 คาใชจายในการพัฒนา/ปรับปรุง องสมุดโรงเรียน จานวน
เงิน 100,000 บาท
2.4 คาใชจายในการพัฒนาแ ลงเรียนรในโรงเรียน จานวน
เงิน 50,000 บาท
2.5 คาใชจายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถาน
ศึกษา จานวนเงิน 21,000 บาท
(1) โรงเรียนอนุบาลพงบโละ เป็นเงิน 15,000 บาท
(2) ครแกนนา 1 คน เป็นเงิน 3,000 บาท
(3) เจา นาที่องค์กรปกครองสวนทองถิ่น เป็นเงิน 3,000
บาท
3. เงินอุด นุนสา รับสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษา
ตั้งแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตั้งไว 183,950
บาท
3.1 คาจัดการเรียนการสอน (ราย ัว) คนละ 850 บาท/ภาค
เรียน เป็นเงิน 110,500 บาท
3.2 คา นังสือเรียน คนละ 200 บาท/ภาคเรียน เป็น
เงิน 13,000 บาท
3.3 คาอุปกรณ์การเรียน คนละ 100 บาท/ภาคเรียน เป็น
เงิน 13,000 บาท
3.4 คาเครื่องแบบนักเรียน คนละ 300 บาท/ภาคเรียน เป็น
เงิน 19,500 บาท
3.5 คากิจกรรมพัฒนาผเรียน คนละ 215 บาท/ภาคเรียน เป็น
เงิน 27,950 บาท
4. เงินอุด นุนสา รับสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษา
สา รับศนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) ตั้งไว 1,301,900 บาท
4.1 คาจัดการเรียนการสอน อัตราคนละ 1,700 บาท/ป เป็น
เงิน 816,000 บาท
4.2 คา นังสือเรียน อัตราคนละ 200 บาท/ป เป็นเงิน 86,000
บาท
4.3 คาอุปกรณ์การเรียน อัตราคนละ 200 บาท/ป เป็น
เงิน 86,000 บาท
4.4 คาเครื่องแบบนักเรียน อัตราคนละ 300 บาท/ป เป็น
เงิน 129,000 บาท
4.5 คากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผเรียน อัตราคนละ 430
บาท/ป เป็นเงิน 184,900 บาท
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5. ศนย์อบรมเด็กกอนเกณฑ์ (มัสยิดตักวา) ตั้งไว 2,550,000 บาท
5.1 คาตอบแทนพนักงานจาง เป็นเงิน 1,404,000 บาท
5.2 เงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานจาง เป็นเงิน 546,000 บาท
5.3 เงินอุด นุนสา รับสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษา
สา รับศนย์อบรมเด็กกอนเกณฑ์ เป็นเงิน 600,000 บาท ดังนี้
5.3.1 คาจัดการเรียนการสอน อัตราคนละ 1,700
บาท/ป เป็นเงิน 374,000 บาท
5.3.2 คา นังสือเรียน อัตราคนละ 200 บาท/ป เป็น
เงิน 40,000 บาท
5.3.3 คาอุปกรณ์การเรียน อัตราคนละ 200 บาท/ป เป็น
เงิน 40,000 บาท
5.3.4 คาเครื่องแบบนักเรียน อัตราคนละ 300 บาท/ป เป็น
เงิน 60,000 บาท
5.3.5 คากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผเรียน อัตราคนละ 430
บาท/ป เป็นเงิน 86,000 บาท
6. ศนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองสวนทองถิ่นใน
จัง วัดชายแดนภาคใต ตั้งไว 60,000 บาท
7. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาดวย DLTV ตั้งไว 92,100 บาท
8. ผประกอบวิชาชีพคร ตั้งไว 180,000 บาท
ตั้งจายจากเงินอุด นุนทั่วไป
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) นาที่ 399 400 ลาดับที่ 45
ค่าวัสดุ

รวม

4,723,390 บาท

วัสดุสานักงาน

จานวน

120,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุสานักงาน ประเภทวัสดุคงทนและสิ้น
เปลือง รวมถึงรายจายที่ตองชาระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขน
สง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง อาทิ เครื่องคิด
เลข กระดาษ แฟ้ม ปากกา ยางลบและอื่นๆ ที่เขาประเภทราย
จายนี้ ตั้งจายจากเงินรายได
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

จานวน

10,000 บาท
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เพื่อจายเป็นคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ประเภทวัสดุคงทนและวัสดุสิ้น
เปลือง รวมถึงรายจายที่ตองชาระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขน
สง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง อาทิเชน เครื่องวัดกระแส
ไฟฟ้า มาตรสา รับวัดวงจรไฟฟ้า เครื่องประจุไฟฟ้า ฟวส์ เทปพัน
สายไฟ สายไฟฟ้า ลอดไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้าและอื่นๆ ที่เขา
ประเภทรายจายนี้ ตั้งจายจากเงินรายได
วัสดุงานบานงานครัว
จานวน

4,373,390 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุงานบานงานครัว อา ารเสริม (นม) สา รับ
เด็กในศนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนอนุบาลและสถานศึกษา
สังกัด สพฐ. และวัสดุงานบานงานครัวอื่นๆ ที่เขาประเภทรายจาย
นี้ ประเภทวัสดุคงทนและวัสดุสิ้นเปลือง รวมถึงรายจายที่ตอง
ชาระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติด
ตั้ง อาทิเชน มอ กะละมัง มีด ถัง ถาด แกวน้า จาน
ชาม ชอน น้ายาดับกลิ่นและอื่นๆ ที่เขาประเภทรายจายนี้ ตั้งจาย
จากเงินอุด นุนทั่วไป
วัสดุกอสราง
จานวน

70,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุกอสราง ประเภทวัสดุคงทนและวัสดุสิ้น
เปลือง รวมถึงรายจายที่ตองชาระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขน
สง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง อาทิ
เชน ชะแลง จอบ สิ่ว เสียม เลื่อย ขวาน เทปวัดระยะไกล ตลับ
เมตร ปนซีเมนต์ ทราย กระเบื้อง สังกะสี ตะป เ ล็กเสน แปรง
ทาสี ทอน้าและอื่นๆ ที่เขาประเภทรายจายนี้ ตั้งจายจากเงินราย
ได
วัสดุการเกษตร
จานวน

20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุการเกษตร ประเภทวัสดุคงทนและวัสดุสิ้น
เปลือง รวมถึงรายจายที่ตองชาระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขน
สง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง อาทิเชน สปริง
เกอร์ จอบ มุด จานพรวน คราดซี่พรวนดินระ วาง
แถว เคียว อวน ผาใบ รือผาพลาสติด วัสดุเพาะชา ปุยและ
อื่นๆ ที่เขาประเภทรายจายนี้ ตั้งจายจากเงินรายได
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร

จานวน

30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร ประเภทวัสดุคงทนและ
วัสดุสิ้นเปลือง รวมทั้งรายจายที่ตองชาระพรอมกับคาวัสดุ เชน คา
ขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง อาทิเชน ขาตั้งกลอง เลนส์
ซม กระเปาใสกลองถายรป พกัน สี กระดาษเขียน
โปสเตอร์ ฟล์ม เมมโมรี่การ์ด ฟล์มสไลด์ แถบบันทึกเสียง รือ
ภาพและอื่นๆ ที่เขาประเภทรายจายนี้ ตั้งจายจากเงินรายได
วัสดุคอมพิวเตอร์
จานวน

100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร์ ประเภทวัสดุคงทนและวัสดุสิ้น
เปลือง รวมถึงรายจายที่ตองชาระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขน
สง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง อาทิเชน แผน รือจานบันทึก
ขอมล อุปกรณ์บันทึกขอมล เทปบันทึกขอมล ัวพิมพ์ รือแถบ
พิมพ์สา รับเครื่องพิมพ์ ตลับผง มึกสา รับเครื่องพิมพ์แบบ
เลเซอร์ สายเคเบิ้ล นวยประมวลผล ฮาร์ดดิสก์ไดร์ ซีดี
รอม ไดร์ แผนกรองแสง เมนบอร์ด เมมโมรี่ชิป เครื่องกระจาย
สัญญาณ แผนวงจรอิเล็กทรอนิกส์และอื่นๆ ที่เขาประเภทรายจาย
นี้ ตั้งจายจากเงินรายได
ค่าสาธารณูปโภค

รวม

450,400 บาท

คาไฟฟ้า

จานวน

400,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาไฟฟ้าสา รับสานักงาน/ที่สาธารณะ รวมถึงคาใช
จายที่ตองชาระพรอมกัน เชน คาบริการ คาภาษีและอื่นๆ ที่เขา
ประเภทรายจายนี้ ตั้งจายจากเงินรายได
คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม

จานวน

50,400 บาท

เพื่อจายเป็นคาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม รวมถึงคาใชจาย
เพื่อใ ไดมาซึ่งบริการดังกลาวและคาใชจายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการ
ใชบริการเชน คาเชาเครื่อง คาโทรภาพ คาเทเลกซ์ คาวิทยุสื่อ
สาร คาสื่อสารผานดาวเทียม คาใชจายเกี่ยวกับการใชระบบ
อินเตอร์เนต อินเตอร์เนตการ์ดและอื่นๆ ที่เขาประเภทรายจาย
นี้ ตั้งจายจากเงินรายได
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งบลงทุน

รวม

1,166,300 บาท

รวม

317,300 บาท

เกาอี้ทางาน

จานวน

2,500 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเกาอี้ทางาน จานวน 1 ตัวๆ ละ 2,500
บาท ตามรายละเอียดที่เทศบาลกา นด ไมมีในราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ โดยใชราคาในทองถิ่น รือราคาที่ซื้อไดอยาง
ประ ยัด ตั้งจายจากเงินรายได
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม
ครั้งที่ 4 นาที่ 88 ลาดับที่ 29
ตเ ล็กแบบบานเลื่อนกระจก 2 บาน

จานวน

11,800 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อตเ ล็กแบบบานเลื่อนกระจก 2
บาน จานวน 2 ตๆ ละ 5,900 บาท ตามรายละเอียดที่เทศบาล
กา นด ไมมีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์ โดยใชราคาในทองถิ่น
รือราคาที่ซื้อไดอยางประ ยัด ตั้งจายจากเงินรายได
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม
ครั้งที่ 4 นาที่ 88 ลาดับที่ 18
โตะทางาน (แบบเขามุม)

จานวน

9,500 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อโตะทางาน (แบบเขามุม) จานวน 1
ตัวๆ ละ 9,500 บาท ตามรายละเอียดที่เทศบาลกา นด ไมมีใน
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ โดยใชราคาในทองถิ่น รือราคาที่ซื้อได
อยางประ ยัด ตั้งจายจากเงินรายได
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม
ครั้งที่ 4 นาที่ 88 ลาดับที่ 19
โตะวางคอมพิวเตอร์
จานวน

13,500 บาท

ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สานักงาน

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อโตะวางคอมพิวเตอร์ จานวน 3
ตัวๆ ละ 4,500 บาท ตามรายละเอียดที่เทศบาลกา นด ไมมีใน
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ โดยใชราคาในทองถิ่น รือราคาที่ซื้อได
อยางประ ยัด ตั้งจายจากเงินรายได
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม
ครั้งที่ 4 นาที่ 88 ลาดับที่ 2
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พัดลมติดผนัง

จานวน

54,600 บาท

จานวน

59,700 บาท

จานวน

6,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อคลเลอร์น้าแบบสแตนเลส จานวน 1
ถังๆ ละ 6,000 บาท ตามรายละเอียดที่เทศบาลกา นด ไมมีใน
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ โดยใชราคาในทองถิ่น รือราคาที่ซื้อได
อยางประ ยัด ตั้งจายจากเงินรายได
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) นาที่ 441
ลาดับที่ 38
เครื่องตัด ญา
จานวน

9,500 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อพัดลมติดผนัง จานวน 28 ตัวๆ ละ 1,950
บาท ตามรายละเอียดที่เทศบาลกา นด ไมมีในราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ โดยใชราคาในทองถิ่น รือราคาที่ซื้อไดอยาง
ประ ยัด ตั้งจายจากเงินรายได
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม
ครั้งที่ 4 นาที่ 88 ลาดับที่ 20
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร
โทรทัศน์ LED TV
เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อโทรทัศน์ LED TV จานวน 3
เครื่องๆ ละ 19,900 บาท ตามรายละเอียดที่เทศบาลกา นด ไม
มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์ โดยใชราคาในทองถิ่น รือราคาที่ซื้อ
ไดอยางประ ยัด ตั้งจายจากเงินรายได
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม
ครั้งที่ 4 นาที่ 87 ลาดับที่ 13
ครุภัณฑ์งานบานงานครัว
คลเลอร์น้าแบบสแตนเลส

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องตัด ญาแบบขอแข็ง จานวน 1
เครื่องๆ ละ 9,500 บาท โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
1. เป็นเครื่องตัด ญาแบบสะพาย
2. เครื่องยนต์ขนาดไมนอยกวา 1.4 แรงมา
3. ปริมาตรกระบอกสบไมนอยกวา 30 ซีซี
4. พรอมใบมีด
จัดซื้อตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ตั้งจายจากเงินรายได
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม
ครั้งที่ 4 นาที่ 88 ลาดับที่ 16
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ตกับขาว

จานวน

5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อตกับขาว จานวน 1 ตๆ ละ 5,000 บาท ตาม
รายละเอียดที่เทศบาลกา นด ไมมีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์ โดย
ใชราคาในทองถิ่น รือราคาที่ซื้อไดอยางประ ยัด ตั้งจายจากเงิน
รายได
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) นาที่ 439
ลาดับที่ 19
ตเย็น ขนาด 9 คิวบิกฟุต
จานวน

14,500 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อตเย็น ขนาด 9 คิวบิกฟุต จานวน 1
เครื่องๆ ละ 14,500 บาท โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
1. ขนาดที่กา นดเป็นความจุภายในขั้นต่า
2. ขนาดความจุไมนอยกวา 9 คิวบิกฟุต เป็นรุนที่ไดรับฉลาก
ประสิทธิภาพ เบอร์ 5 ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแ งประเทศไทย
ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ตั้งจายจากเงินรายได
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) นาที่ 441
ลาดับที่ 41
เตาแกส

จานวน

31,200 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเตาแกส จานวน 3 เตาๆ ละ 10,400
บาท ตามรายละเอียดที่เทศบาลกา นด ไมมีในราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ โดยใชราคาในทองถิ่น รือราคาที่ซื้อไดอยาง
ประ ยัด ตั้งจายจากเงินรายได
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) นาที่ 440
ลาดับที่ 25
โตะรับประทานอา ารพรอมมานั่งยาว

จานวน

14,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อโตะรับประทานอา ารพรอมมานั่ง
ยาว จานวน 4 ชุดๆ ละ 3,500 บาท โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
1. โตะ นาโฟเมกา ขนาด 60x150x55 เซนติเมตร
2. มานั่งโฟเมกา ขนาด 30x150x35 (ตอชุด : โตะ 1 ตัว มานั่ง
ยาว 2 ตัว) ตามรายละเอียดที่เทศบาลกา นด ไมมีในราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ โดยใชราคาในทองถิ่น รือราคาที่ซื้อไดอยาง
ประ ยัด ตั้งจายจากเงินรายได
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม
ครั้งที่ 4 นาที่ 88 ลาดับที่ 21
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มอ ุงขาว

จานวน

12,000 บาท

จานวน

51,000 บาท

จานวน

22,500 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อ มอ ุงขาว จานวน 2 มอๆ ละ 6,000
บาท ตามรายละเอียดที่เทศบาลกา นด ไมมีในราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ โดยใชราคาในทองถิ่น รือราคาที่ซื้อไดอยาง
ประ ยัด ตั้งจายจากเงินรายได
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม
ครั้งที่ 4 นาที่ 87 ลาดับที่ 6
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รืออิเล็กทรอนิกส์
เครื่องคอมพิวเตอร์ สา รับงานสานักงาน
เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สา รับสานัก
งาน (จอแสดงภาพไมนอยกวา 19 นิ้ว) จานวน 3
เครื่องๆ ละ 17,000 บาท โดยคุณลักษณะพื้นฐานเป็นไปตาม
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัด าอุปกรณ์และ
ระบบคอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม ตั้งจายจากเงินรายได
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) นาที่ 440
ลาดับที่ 29
เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ แบบฉีด มึก พรอมติดตั้งถัง
มึกพิมพ์
เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีด
มึก พรอมติดตั้งถัง มึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จานวน 3
เครื่องๆ ละ 7,500 บาท คุณลักษณะพื้นฐานเป็นตามเกณฑ์ราคา
กลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัด าอุปกรณ์และระบบ
คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ตั้งจาย
จากเงินรายได
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) นาที่ 438
ลาดับที่ 10
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ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

รวม

849,000 บาท

โครงการกอสรางรั้วดานขางและดาน ลังศนย์พัฒนาเด็กเล็กพงบโละ จานวน

125,000 บาท

คากอสรางอาคาร รือสิ่งปลกสรางตาง ๆ
เพื่อจายเป็นคาใชจายตางๆ ตามโครงการกอสรางรั้วดานขางและ
ดาน ลังศนย์พัฒนาเด็กเล็กพงบโละ (ตามแบบแปลนของ
เทศบาล) ตั้งจายจากเงินรายได
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม
ครั้งที่ 4 นาที่ 45 ลาดับที่ 9
โครงการกอสรางรั้วพรอมลานคอนกรีตบริเวณทางเดินอาคาร
จานวน
โรงเรียนอนุบาลพงบโละ

449,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายตางๆ ตามโครงการกอสรางรั้วพรอมลาน
คอนกรีตบริเวณทางเดินอาคารโรงเรียนอนุบาลพงบโละ (ตาม
แบบแปลนของเทศบาล) ตั้งจายจากเงินรายได
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม
ครั้งที่ 4 นาที่ 45 ลาดับที่ 3
คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง
คาบารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง

จานวน

เพื่อจายเป็นคาบารุงรักษา รือซอมแซมที่ดินและสิ่งกอสราง รวม
ทั้งทรัพย์สินของเทศบาลเมืองสะเตงนอก รือรับโอนจากสวน
ราชการอื่นและอื่นๆ ที่เขาประเภทรายจายนี้ ตั้งจายจากเงินราย
ได
โครงการซอมแซมคระบายน้า นากาแพงศนย์พัฒนาเด็กเล็กมลาย จานวน
บางกอก
เพื่อจายเป็นคาใชจายตางๆ ตามโครงการซอมแซมคระบายน้า
นากาแพงศนย์พัฒนาเด็กเล็กมลายบางกอก (ตามแบบแปลนของ
เทศบาล) ตั้งจายจากเงินรายได
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม
ครั้งที่ 4 นาที่ 45 ลาดับที่ 4

30,000 บาท

200,000 บาท
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โครงการปรับปรุงอาคาร ลังเกาเป็นโรงอา าร โรงเรียนอนุบาลพงบ จานวน
โละ
เพื่อจายเป็นคาใชจายตางๆ ตามโครงการปรับปรุงอาคาร ลังเกา
เป็นโรงอา าร โรงเรียนอนุบาลพงบโละ (ตามแบบแปลนของ
เทศบาล) ตั้งจายจากเงินรายได
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม
ครั้งที่ 4 นาที่ 45 ลาดับที่ 2
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

45,000 บาท

รวม

6,772,500 บาท

รวม

6,772,500 บาท

จานวน

5,640,600 บาท

จานวน

1,131,900 บาท

เงินอุด นุนสวนราชการ
เงินอุด นุนสา รับสนับสนุนโครงการอา ารกลางวัน
เพื่อจายเป็นคาอา ารกลางวันเด็กนักเรียนโรงเรียนในสังกัดสานัก
งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตั้งจายจากเงินอุด นุนทั่ว
ไป
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) นาที่ 402
ลาดับที่ 56
เงินอุด นุนองค์กรประชาชน
เงินอุด นุนสา รับสนับสนุนโครงการอา ารกลางวัน
เพื่อจายเป็นคาอา ารกลางวันเด็กนักเรียนใ แกศนย์พัฒนาเด็ก
เล็กมัสยิดตักวา ตั้งจายจากเงินอุด นุนทั่วไป
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) นาที่ 402
ลาดับที่ 56
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งานศึกษาไม่กาหนดระดับ

รวม

1,161,300 บาท

รวม

540,000 บาท

รวม

540,000 บาท

จานวน

360,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือน คาตอบแทนรายเดือน เงินเพิ่มอื่นๆ ที่จาย
ควบกับเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจาป ใ แก
พนักงานเทศบาล ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
จัง วัดยะลา เรื่อง ลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริ ารงาน
บุคคลของเทศบาล ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2545 และพระราช
บัญญัติระเบียบงานบริ ารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 ตาม
ที่ปรากฏในแผนอัตรากาลังสามป และที่แกไขเพิ่มเติมจนถึง
ปัจจุบัน โดยคานวณตั้งจายไว จานวน 12 เดือน ตั้งจายจากเงิน
รายได
เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ รือพนักงานสวนทองถิ่น
จานวน

30,000 บาท

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนขาราชการ รือพนักงานสวนทองถิ่น

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆ ของพนักงาน ตามที่ปรากฏในแผน
อัตรากาลัง และที่แกไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน โดยคานวณตั้งจาย
ไวจานวน 12 เดือน ตามประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต
. เรื่อง กา นด ลักเกณฑ์การใ ขาราชการ รือพนักงานสวนทอง
ถิ่นไดรับเงินคาตอบแทนนอกเ นือจากเงินเดือน ลงวันที่ 22
เมษายน 2547 และ นังสือ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
0809.3/ว 28 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2548 เรื่อง แนวทางปฏิบัติ
เกี่ยวกับการเบิกจายเงินคาตอบแทนนอกเ นือจากเงินเดือน และ
ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ
ก.อบต. เรื่องกา นดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ ลักเกณฑ์การใ
พนักงานสวนทองถิ่น ลกจางและพนักงานจางขององค์กรปกครอง
สวนทองถิ่นไดรับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) และคา
ตอบแทนผปฏิบัติงานพื้นที่พิเศษ ตั้งจายจากเงินรายได
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คาตอบแทนพนักงานจาง

จานวน

108,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจาง ตามประกาศพนักงาน
เทศบาลจัง วัดยะลา เรื่อง ลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการ
บริ ารงานบุคคลของเทศบาล ลงวัน
ที่ 14 พฤศจิกายน 2545 และพระราชบัญญัติระเบียบบริ ารงาน
บุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 ตามที่ปรากฏในแผนอัตรากาลังสาม
ปและที่แกไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน โดยคานวณไว 12 เดือน ตั้ง
จายจากเงินรายได
เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง
จานวน

42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานจาง ตามประกาศพนักงาน
เทศบาลจัง วัดยะลา เรื่อง ลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการ
บริ ารงานบุคคลของเทศบาล ลงวัน
ที่ 14 พฤศจิกายน 2545 และพระราชบัญญัติระเบียบบริ ารงาน
บุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 ตามที่ปรากฏในแผนอัตรากาลังสาม
ป และที่แกไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน โดยคานวณตั้ง
ไว 12 เดือน ตั้งจายจากเงินรายได
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนแกเจา นาที่ทองถิ่นที่ปฏิบัติงานตาม
นาที่ปกติโดยลักษณะงานสวนใ ญตองปฏิบัติงานในที่ตั้งสานัก
งานและไดปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในที่ตั้งสานักงาน รือโดย
ลักษณะงานสวนใ ญตองปฏิบัติงานนอกที่ตั้งสานักงานและได
ปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการนอกเขตที่ตองสานักงาน รือโดย
ลักษณะงานปกติตองปฏิบัติงานในลักษณะที่เป็นผลัด รือกะและ
ไดปฏิบัติงานนอกผลัด รือกะของตนและใ มายความรวมถึงเงิน
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ.2559 ตั้งจายจากเงินรายได

รวม

603,400 บาท

รวม

75,000 บาท

จานวน

5,000 บาท
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คาเชาบาน

จานวน

60,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

รวม

500,000 บาท

คาใชจายในการสรางภมิคุมกันยาเสพติดเด็กและเยาวชนนอกสถาน จานวน
ศึกษา

50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบานใ แกพนักงานเทศบาลผมีสิทธิเบิกคาเชา
บานตามระเบียบกระทรวงม าดไทยวาดวยคาเชาบานของขา
ราชการสวนทองถิ่น พ.ศ.2551 แกไขเพิ่มเติม และ นังสือ
กระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ ว 5862 ลงวัน
ที่ 12 ตุลาคม 2559 เรื่อง ลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิก
จายเงินคาเชาบานของขาราชการสวนทองถิ่นและ นังสือสั่งการ
ตางๆ ที่เกี่ยวของ ตั้งจายจากเงินรายได
เงินชวยเ ลือการศึกษาบุตร
เงินชวยเ ลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลกจางประจา
เพื่อจายเป็นเงินชวยเ ลือการศึกษาบุตรใ แกพนักงานเทศบาลที่
มีสิทธิเบิกไดตามระเบียบกระทรวงม าดไทยวาดวยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวการศึกษาของพนักงานสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ
.2549 และ นังสือกรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค 0422.3/ว
257 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559 เรื่องประเภทและอัตราเงินบารุง
การศึกษาและคาเลาเรียน นังสือกระทรวงม าดไทย ที่ มท
0809.3/ว 1013 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 เรื่อง การเบิกเงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร นังสือกระทรวง
ม าดไทย ที่ มท 0809.3/ว 4522 ลงวัน
ที่ 9 สิง าคม 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบารุงการศึกษา
และคาเลาเรียนและ นังสือสั่งการตางๆ ที่เกี่ยวของ ตั้งจายจาก
เงินรายได
ค่าใช้สอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดาเนินการสรางภมิคุมกันยาเสพติด
เด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษา เชน คาวิทยากร คาตอบแทน
กรรมการตางๆ คาจัดทาป้ายชื่อ คาอา าร คาวัสดุอุปกรณ์ คาทา
เกียรติบัตรและอื่นๆ ที่เขาประเภทรายจายนี้ ตั้งจายจากเงินอุด
นุน
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) นาที่ 416
ลาดับที่ 76
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โครงการกลไกทองถิ่นเพื่อพัฒนาคุณภาพเด็กและเยาวชน

จานวน

50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดาเนินโครงการกลไกทองถิ่นเพื่อ
พัฒนาคุณภาพเด็กและเยาวชน เชน คาเวที คาป้ายประชา
สัมพันธ์ คาวิทยากร คาตอบแทนกรรมการตางๆ คาจัดทาป้าย
ชื่อ คาอา าร คาวัสดุอุปกรณ์ คาทาเกียรติบัตรและอื่นๆ ที่เขา
ประเภทรายจายนี้ ตั้งจายจากเงินรายได
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) นาที่ 415
ลาดับที่ 70
โครงการวันเด็กแ งชาติ

จานวน

250,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดาเนินโครงการวันเด็กแ ง
ชาติ เชน คาเวที คาป้ายประชาสัมพันธ์ คาวิทยากร คาตอบแทน
กรรมการตางๆ คาจัดทาป้ายชื่อ คาอา าร คาวัสดุอุปกรณ์ คาทา
เกียรติบัตรและอื่นๆ ที่เขาประเภทรายจายนี้ ตั้งจายจากเงินราย
ได
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) นาที่ 414
ลาดับที่ 67
โครงการสงเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชนตาบลสะเตงนอก
จานวน

100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดาเนินโครงการสงเสริมกิจกรรมเด็ก
และเยาวชนตาบลสะเตงนอก เชน คาเวที คาป้ายประชา
สัมพันธ์ คาวิทยากร คาตอบแทนกรรมการตางๆ คาจัดทาป้าย
ชื่อ คาอา าร คาวัสดุอุปกรณ์ คาทาเกียรติบัตรและอื่นๆ ที่เขา
ประเภทรายจายนี้ ตั้งจายจากเงินรายได
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม
ครั้งที่ 4 นาที่ 45 ลาดับที่ 7
โครงการอบรมและพัฒนาศักยภาพผนาและเครือขายเด็กและ
จานวน
เยาวชนตาบลสะเตงนอก
เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดาเนินโครงการอบรมและพัฒนา
ศักยภาพผนาและเครือขายเด็กและเยาวชนตาบลสะเตง
นอก เชน คาเวที คาป้ายประชาสัมพันธ์ คาวิทยากร คาตอบแทน
กรรมการตางๆ คาจัดทาป้ายชื่อ คาอา าร คาวัสดุอุปกรณ์ คาทา
เกียรติบัตรและอื่นๆ ที่เขาประเภทรายจายนี้ ตั้งจายจากเงินราย
ได
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) นาที่ 416
ลาดับที่ 75

50,000 บาท
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ค่าวัสดุ

รวม

20,000 บาท

วัสดุสานักงาน

จานวน

10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุสานักงาน ประเภทวัสดุคงทนและสิ้น
เปลือง รวมถึงรายจายที่ตองชาระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขน
สง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง อาทิ เครื่องคิด
เลข กระดาษ แฟ้ม ปากกา ยางลบและอื่นๆ ที่เขาประเภทราย
จายนี้ ตั้งจายจากเงินรายได
วัสดุคอมพิวเตอร์

จานวน

10,000 บาท

รวม

8,400 บาท

จานวน

8,400 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร์ ประเภทวัสดุคงทนและวัสดุสิ้น
เปลือง รวมถึงรายจายที่ตองชาระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขน
สง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง อาทิเชน แผน รือจานบันทึก
ขอมล อุปกรณ์บันทึกขอมล เทปบันทึกขอมล ัวพิมพ์ รือแถบ
พิมพ์สา รับเครื่องพิมพ์ ตลับผง มึกสา รับเครื่องพิมพ์แบบ
เลเซอร์ สายเคเบิ้ล นวยประมวลผล ฮาร์ดดิสก์ไดร์ ซีดี
รอม ไดร์ แผนกรองแสง เมนบอร์ด เมมโมรี่ชิป เครื่องกระจาย
สัญญาณ แผนวงจรอิเล็กทรอนิกส์และอื่นๆ ที่เขาประเภทรายจาย
นี้ ตั้งจายจากเงินรายได
ค่าสาธารณูปโภค
คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม
เพื่อจายเป็นคาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม รวมถึงคาใชจาย
เพื่อใ ไดมาซึ่งบริการดังกลาวและคาใชจายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการ
ใชบริการเชน คาเชาเครื่อง คาโทรภาพ คาเทเลกซ์ คาวิทยุสื่อ
สาร คาสื่อสารผานดาวเทียม คาใชจายเกี่ยวกับการใชระบบ
อินเตอร์เนต อินเตอร์เนตการ์ดและอื่นๆ ที่เขาประเภทรายจาย
นี้ ตั้งจายจากเงินรายได
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งบลงทุน

รวม

17,900 บาท

รวม

17,900 บาท

เกาอี้ทางาน

จานวน

2,500 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเกาอี้ทางาน จานวน 1 ตัวๆ ละ 2,500
บาท รายละเอียดตามที่เทศบาลกา นด ไมมีในราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ โดยใชราคาในทองถิ่น รือราคาที่ซื้อไดอยาง
ประ ยัด ตั้งจายจากเงินรายได
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม
ครั้งที่ 4 นาที่ 87 ลาดับที่ 10
ตเ ล็ก (แบบบานเลื่อนกระจก 2 บาน)

จานวน

5,900 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อตเ ล็ก (แบบบานเลื่อนกระจก 2
บาน) จานวน 1 ตๆ ละ 5,900 บาท
รายละเอียดตามที่เทศบาลกา นด ไมมีในราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ จัดซื้อตามราคาทองถิ่น รือราคาที่ซื้อไดอยาง
ประ ยัด ตั้งจายจากเงินรายได
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม
ครั้งที่ 4 นาที่ 88 ลาดับที่ 18
โตะทางาน (แบบเขามุม)

จานวน

9,500 บาท

ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สานักงาน

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อโตะทางาน (แบบเขามุม) จานวน 1
ตัวๆ ละ 9,500 บาท รายละเอียดตามที่เทศบาลกา นด ไมมีใน
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ โดยใชราคาในทองถิ่น รือราคาที่ซื้อได
อยางประ ยัด ตั้งจายจากเงินรายได
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม
ครั้งที่ 4 นาที่ 88 ลาดับที่ 19
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

รวม

18,074,640 บาท

รวม

9,169,840 บาท

รวม

9,169,840 บาท

จานวน

3,062,880 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือน คาตอบแทนรายเดือน เงินเพิ่มอื่นๆ ที่จาย
ควบกับเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจาป ใ แก
พนักงานเทศบาล ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
จัง วัดยะลา เรื่อง ลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริ ารงาน
บุคคลของเทศบาล ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2545 และพระราช
บัญญัติระเบียบงานบริ ารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 ตาม
ที่ปรากฏในแผนอัตรากาลังสามป และที่แกไขเพิ่มเติมจนถึง
ปัจจุบัน โดยคานวณตั้งจายไว จานวน 12 เดือน ตั้งจายจากเงิน
รายได
เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ รือพนักงานสวนทองถิ่น
จานวน

726,000 บาท

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนขาราชการ รือพนักงานสวนทองถิ่น

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆ ของพนักงาน ตามที่ปรากฏในแผน
อัตรากาลัง และที่แกไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน โดยคานวณตั้งจาย
ไวจานวน 12 เดือน ตามประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต
. เรื่อง กา นด ลักเกณฑ์การใ ขาราชการ รือพนักงานสวนทอง
ถิ่นไดรับเงินคาตอบแทนนอกเ นือจากเงินเดือน ลงวันที่ 22
เมษายน 2547 และ นังสือ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
0809.3/ว 28 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2548 เรื่อง แนวทางปฏิบัติ
เกี่ยวกับการเบิกจายเงินคาตอบแทนนอกเ นือจากเงินเดือน และ
ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ
ก.อบต. เรื่องกา นดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ ลักเกณฑ์การใ
พนักงานสวนทองถิ่น ลกจางและพนักงานจางขององค์กรปกครอง
สวนทองถิ่นไดรับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) และคา
ตอบแทนผปฏิบัติงานพื้นที่พิเศษ ตั้งจายจากเงินรายได
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เงินประจาตาแ นง

จานวน

117,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจาตาแ นงรายเดือนของผดารงตาแ นง
บริ าร อานวยการ ตามประกาศพนักงานเทศบาลจัง วัด
ยะลา เรื่อง ลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริ ารงานบุคคล
ของเทศบาล ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2545 และพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริ ารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 ตามที่ปรากฏใน
แผนอัตรากาลังสามปและที่แกไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน โดย
คานวณตั้งไว 12 เดือน ตั้งจายจากเงินรายได
คาตอบแทนพนักงานจาง
จานวน

3,937,960 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจาง ตามประกาศพนักงาน
เทศบาลจัง วัดยะลา เรื่อง ลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการ
บริ ารงานบุคคลของเทศบาล ลงวัน
ที่ 14 พฤศจิกายน 2545 และพระราชบัญญัติระเบียบบริ ารงาน
บุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 ตามที่ปรากฏในแผนอัตรากาลังสาม
ปและที่แกไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน โดยคานวณไว 12 เดือน ตั้ง
จายจากเงินรายได
เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง
จานวน

1,326,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานจาง ตามประกาศพนักงาน
เทศบาลจัง วัดยะลา เรื่อง ลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการ
บริ ารงานบุคคลของเทศบาล ลงวัน
ที่ 14 พฤศจิกายน 2545 และพระราชบัญญัติระเบียบบริ ารงาน
บุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 ตามที่ปรากฏในแผนอัตรากาลังสาม
ป และที่แกไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน โดยคานวณตั้ง
ไว 12 เดือน ตั้งจายจากเงินรายได
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งบดาเนินงาน

รวม

6,158,000 บาท

รวม

740,000 บาท

จานวน

200,000 บาท

เพื่อจายเป็นประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะ
เป็นเงินรางวัลประจาปแกพนักงานสวนทองถิ่น ตามระเบียบ
กระทรวงม าดไทยวาดวยการกา นดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น
เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจาปแกพนักงาน
สวนทองถิ่นใ เป็นรายจายอื่นขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ.2557 และจายเพื่อเป็นคาตอบแทนอาสาสมัครบริบาลทอง
ถิ่น และอื่นๆ ที่เขาประเภทรายจายนี้ ตั้งจายจากเงินรายได
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
จานวน

90,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนแกเจา นาที่ทองถิ่นที่ปฏิบัติงานตาม
นาที่ปกติโดยลักษณะงานสวนใ ญตองปฏิบัติงานในที่ตั้งสานัก
งานและไดปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในที่ตั้งสานักงาน รือโดย
ลักษณะงานสวนใ ญตองปฏิบัติงานนอกที่ตั้งสานักงานและได
ปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการนอกเขตที่ตองสานักงาน รือโดย
ลักษณะงานปกติตองปฏิบัติงานในลักษณะที่เป็นผลัด รือกะและ
ไดปฏิบัติงานนอกผลัด รือกะของตนและใ มายความรวมถึงเงิน
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ.2559 ตั้งจายจากเงินรายได
คาเชาบาน
จานวน

300,000 บาท

ค่าตอบแทน
คาตอบแทนผปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แกองค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น

เพื่อจายเป็นคาเชาบานใ แกพนักงานเทศบาลผมีสิทธิเบิกคาเชา
บานตามระเบียบกระทรวงม าดไทยวาดวยคาเชาบานของขา
ราชการสวนทองถิ่น พ.ศ.2551 แกไขเพิ่มเติม และ นังสือ
กระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ ว 5862 ลงวัน
ที่ 12 ตุลาคม 2559 เรื่อง ลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิก
จายเงินคาเชาบานของขาราชการสวนทองถิ่นและ นังสือสั่งการ
ตางๆ ที่เกี่ยวของ ตั้งจายจากเงินรายได

นา : 75/142

วันที่พิมพ์ : 7/9/2564 09:26:40

เงินชวยเ ลือการศึกษาบุตร
เงินชวยเ ลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลกจางประจา
เพื่อจายเป็นเงินชวยเ ลือการศึกษาบุตรใ แกพนักงานเทศบาลที่
มีสิทธิเบิกไดตามระเบียบกระทรวงม าดไทยวาดวยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวการศึกษาของพนักงานสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ
.2549 และ นังสือกรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค 0422.3/ว
257 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559 เรื่องประเภทและอัตราเงินบารุง
การศึกษาและคาเลาเรียน นังสือกระทรวงม าดไทย ที่ มท
0809.3/ว 1013 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 เรื่อง การเบิกเงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร นังสือกระทรวง
ม าดไทย ที่ มท 0809.3/ว 4522 ลงวัน
ที่ 9 สิง าคม 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบารุงการศึกษา
และคาเลาเรียนและ นังสือสั่งการตางๆ ที่เกี่ยวของ ตั้งจายจาก
เงินรายได
ค่าใช้สอย

จานวน

150,000 บาท

รวม

2,353,000 บาท

จานวน

200,000 บาท

รายจายเพื่อใ ไดมาซึ่งบริการ
รายจายเพื่อใ ไดมาซึ่งบริการ
เพื่อจายเป็นคารับวารสาร คาเย็บเขาปก นังสือ คาธรรมเนียม
และลงทะเบียนตางๆ คาใชจายในการจัดซื้อจัดจางโดยระบบ
อิเล็กทรอนิค คาจางเ มาบริการตางๆ และคาจางเ มาแรงงาน
บุคคลภายนอกมาทาการอยางใดอยาง นึ่ง กรณีที่เทศบาลเมือง
สะเตงนอกไมสามารถดาเนินการเองได เชน คาจัดไมดอกไม
ประดับ ซุมงานพิธีและอื่นๆ ที่เขาประเภทรายจายนี้ ตั้งจายจาก
เงินรายได
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รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ

จานวน

50,000 บาท

จานวน

100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการและคาลงทะเบียน
ในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยง คา
พา นะ คาเชาที่พัก คาบริการที่จอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผาน
ทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมการใชสนามบิน คาลงทะเบียน
ตางๆ และอื่นๆ ที่เขาประเภทรายจายนี้ ตามระเบียบกรทรวง
ม าดไทยวาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของเจา นาที่
ทองถิ่น พ.ศ.2555 แกไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน ตั้งจายจากเงินราย
ได
คาใชจายในการสารวจขอมลจานวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์
จานวน

3,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายตางๆ ในการสารวจขอมลจานวนสัตว์และ
ขึ้นทะเบียนสัตว์และอื่นๆ ที่เขาประเภทรายจายนี้ ตั้งจายจากเงิน
รายได
คาบารุงรักษาและซอมแซม
จานวน

2,000,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาทองถิ่น รือคณะ
กรรมการ รือคณะอนุกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งตาม
กฎ มาย เพื่อจายเป็นคาอา าร เครื่องดื่มตางๆ เครื่องใชในการ
เลี้ยงรับรองและคาบริการอื่นๆ ซึ่งจาเป็นตองจาย ที่เกี่ยวกับการ
เลี้ยงรับรองในการประชุมสภาทองถิ่น รือคณะกรรมการ รือ
คณะอนุกรรมการที่ไดรับแตงตั้งตามกฎ มาย รือตามระเบียบ
รือ นังสือสั่งการของกระทรวงม าดไทย รือการประชุม
ระ วางองค์กรปกครองสวนทองถิ่นกับองค์กรปกครองสวนทอง
ถิ่น โดยตั้งตามเกณฑ์ นังสือกระทรวงม าดไทย ที่ มท
0808.4/ว 2381 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548 ตั้งจายจากเงินราย
ได
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ
คาใชจายเดินทางไปราชการและคาลงทะเบียน

เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อใ สามารถใช
งานไดตามปกติ ตั้งจายจากเงินรายได

นา : 77/142

วันที่พิมพ์ : 7/9/2564 09:26:41

ค่าวัสดุ

รวม

2,995,000 บาท

วัสดุสานักงาน

จานวน

100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุสานักงาน ประเภทวัสดุคงทนและสิ้น
เปลือง รวมถึงรายจายที่ตองชาระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขน
สง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง อาทิ เครื่องคิด
เลข กระดาษ แฟ้ม ปากกา ยางลบและอื่นๆ ที่เขาประเภทราย
จายนี้ ตั้งจายจากเงินรายได
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

จานวน

5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ประเภทวัสดุคงทนและวัสดุสิ้น
เปลือง รวมถึงรายจายที่ตองชาระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขน
สง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง อาทิเชน เครื่องวัดกระแส
ไฟฟ้า มาตรสา รับวัดวงจรไฟฟ้า เครื่องประจุไฟฟ้า ฟวส์ เทปพัน
สายไฟ สายไฟฟ้า ลอดไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้าและอื่นๆ ที่เขา
ประเภทรายจายนี้ ตั้งจายจากเงินรายได
วัสดุงานบานงานครัว
จานวน

150,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุงานบานงานครัว ประเภทวัสดุคงทนและวัสดุ
สิ้นเปลือง รวมถึงรายจายที่ตองชาระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขน
สง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง อาทิเชน ถัง
ขยะ แปรง มอ กะละมัง มีด จาน ชาม ชอน ไมกวาด ผงซัก
ฟอก ถัง ถาด แกวน้า น้ายาดับกลิ่น กระติกน้ารอน กระติกน้าแข็ง
และอื่นๆ ที่เขาประเภทรายจายนี้ ตั้งจายจากเงินรายได
วัสดุกอสราง
จานวน

50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุกอสราง ประเภทวัสดุคงทนและวัสดุสิ้น
เปลือง รวมถึงรายจายที่ตองชาระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขน
สง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง อาทิ
เชน ชะแลง จอบ สิ่ว เสียม เลื่อย ขวาน เทปวัดระยะไกล ตลับ
เมตร ปนซีเมนต์ ทราย กระเบื้อง สังกะสี ตะป เ ล็กเสน แปรง
ทาสี ทอน้าและอื่นๆ ที่เขาประเภทรายจายนี้ ตั้งจายจากเงินราย
ได
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วัสดุยานพา นะและขนสง

จานวน

100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุยานพา นะและขนสง ประเภทวัสดุคงทนและ
วัสดุสิ้นเปลือง รวมถึงรายจายที่ตองชาระพรอมกับคาวัสดุ เชน คา
ขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง อาทิเชน ไขควง ประแจ แม
แรง กุญแจปากตาย คีมลอค ลอคเกียร์ กระจกโคงมน เพลา น้า
มันเบรค น้ามันเกียร์ ยางรถยนต์ นอต สกรและอื่นๆ ที่เขา
ประเภทรายจายนี้ ตั้งจายจากเงินรายได
วัสดุเชื้อเพลิงและ ลอลื่น
จานวน

2,300,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุเชื้อเพลิงและ ลอลื่น ประเภทวัสดุคงทนและ
วัสดุสิ้นเปลืองและรายจายที่ตองชาระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขน
สง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง อาทิเชน น้ามันเชื้อ
เพลิง น้ามันดีเซล น้ามันกาด น้ามันเบนซิล น้ามันเตา น้ามันจาร
บี น้ามันเครื่อง ถาน กาซและอื่นๆ ที่เขาประเภทรายจายนี้ ตั้งจาย
จากเงินรายได
วัสดุวิทยาศาสตร์ รือการแพทย์
จานวน

50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุวิทยาศาสตร์ รือการแพทย์ ประเภทวัสดุคง
ทนและวัสดุสิ้นเปลือง รวมถึงรายจายที่ตองชาระพรอมกับคา
วัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง อาทิเชน เคมี
ภัณฑ์ น้ายาตางๆ และอื่นๆ ที่เขาประเภทรายจายนี้ ตั้งจายจาก
เงินรายได
วัสดุโฆษณาและเผยแพร
จานวน

30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร ประเภทวัสดุคงทนและ
วัสดุสิ้นเปลือง รวมทั้งรายจายที่ตองชาระพรอมกับคาวัสดุ เชน คา
ขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง อาทิเชน ขาตั้งกลอง เลนส์
ซม กระเปาใสกลองถายรป พกัน สี กระดาษเขียน
โปสเตอร์ ฟล์ม เมมโมรี่การ์ด ฟล์มสไลด์ แถบบันทึกเสียง รือ
ภาพและอื่นๆ ที่เขาประเภทรายจายนี้ ตั้งจายจากเงินรายได
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วัสดุเครื่องแตงกาย

จานวน

150,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุเครื่องแตงกาย ประเภทวัสดุคงทนและวัสดุสิ้น
เปลือง รวมถึงรายจายที่ตองชาระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขน
สง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง อาทิเชน เครื่อง
แบบ เสื้อ กางเกง ผา เครื่อง มายยศและสังกัด ถุง
เทา รองเทา เข็มขัด มวก ผาพันคอ เครื่องแตงกายเพื่อป้องกัน
เชื้อโรค สารเคมีและอื่นๆ ที่เขาประเภทรายจายนี้ ตั้งจายจากเงิน
รายได
วัสดุคอมพิวเตอร์
จานวน

50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร์ ประเภทวัสดุคงทนและวัสดุสิ้น
เปลือง รวมถึงรายจายที่ตองชาระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขน
สง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง อาทิเชน แผน รือจานบันทึก
ขอมล อุปกรณ์บันทึกขอมล เทปบันทึกขอมล ัวพิมพ์ รือแถบ
พิมพ์สา รับเครื่องพิมพ์ ตลับผง มึกสา รับเครื่องพิมพ์แบบ
เลเซอร์ สายเคเบิ้ล นวยประมวลผล ฮาร์ดดิสก์ไดร์ ซีดี
รอม ไดร์ แผนกรองแสง เมนบอร์ด เมมโมรี่ชิป เครื่องกระจาย
สัญญาณ แผนวงจรอิเล็กทรอนิกส์และอื่นๆ ที่เขาประเภทรายจาย
นี้ ตั้งจายจากเงินรายได
วัสดุอื่น
จานวน

10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุอื่น ประเภทวัสดุคงทนและวัสดุสิ้นเปลือง รวม
ถึงรายจายที่ตองชาระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คา
ประกันภัย คาติดตั้ง อาทิเชน มิเตอร์น้า มิเตอร์ไฟฟ้า สมอ
เรือ ตะแกรงกันสวะ ัวเชื่อมแกสและอื่นๆ ที่เขาประเภทรายจาย
นี้ ตั้งจายจากเงินรายได
ค่าสาธารณูปโภค

รวม

70,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

คาบริการโทรศัพท์
เพื่อจายเป็นคาโทรศัพท์ รวมถึงคาใชจายเพื่อใ ไดมาซึ่งบริการดัง
กลาวและคาใชจายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใชบริการ เชน คาเชา
เครื่อง คาเชาเลข มายโทรศัพท์ คาบารุงคสายโทรศัพท์และ
อื่นๆ ที่เขาประเภทรายจายนี้ ตั้งจายจากเงินรายได
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คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม

จานวน

20,000 บาท

รวม

2,746,800 บาท

รวม

2,746,800 บาท

เกาอี้ทางาน

จานวน

7,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเกาอี้ทางาน จานวน 2 ตัวๆ ละ 3,500
บาท รายละเอียดตามที่เทศบาลกา นด ไมมีในราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ โดยใชราคาในทองถิ่น รือราคาที่ซื้อไดอยาง
ประ ยัด ตั้งจายจากเงินรายได
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
นาที่ 448 ลาดับที่ 7
เครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน

จานวน

72,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน (ราคารวม
คาติดตั้ง) แบบติดผนัง ขนาด 26,000 บีทีย จานวน 2
เครื่องๆ ละ 36,000 บาท เป็นรายการนอกเ นือมาตรฐาน
ครุภัณฑ์ รายละเอียดตามที่เทศบาลกา นด โดยใชราคาในทอง
ถิ่น รือราคาที่ซื้อไดอยางประ ยัด ตั้งจายจากเงินรายได
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) นาที่ 450
ลาดับที่ 21
โตะทางาน

จานวน

12,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม รวมถึงคาใชจาย
เพื่อใ ไดมาซึ่งบริการดังกลาวและคาใชจายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการ
ใชบริการเชน คาเชาเครื่อง คาโทรภาพ คาเทเลกซ์ คาวิทยุสื่อ
สาร คาสื่อสารผานดาวเทียม คาใชจายเกี่ยวกับการใชระบบ
อินเตอร์เนต อินเตอร์เนตการ์ดและอื่นๆ ที่เขาประเภทรายจาย
นี้ ตั้งจายจากเงินรายได
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สานักงาน

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อโตะทางาน ขนาด 4 ฟุต จานวน 2
ตัวๆ ละ 6,000 บาท เป็นเงิน 12,000 บาท รายละเอียดตามที่
เทศบาลกา นด ไมมีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์ โดยใชราคาใน
ทองถิ่น รือราคาที่ซื้อไดอยางประ ยัด ตั้งจายจากเงินรายได
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) นาที่ 448
ลาดับที่ 6
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ครุภัณฑ์ยานพา นะและขนสง
รถพยาบาล (รถต) ปริมาตรกระบอกสบไมต่ากวา 2,400 ซีซี รือ
กาลังเครื่องยนต์สงสุดไมต่ากวา 90 กิโลวัตต์
เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อรถพยาบาล (รถต ปริมาตรกระบอกสบไมต่า
กวา 2,400 ซีซี รือกาลังเครื่องยนต์สงสุดไมต่ากวา 90
กิโลวัตต์) โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
1. เครื่องยนต์ดีเซล 4 สบ พรอมอุปกรณ์ตามมาตรฐาน
2. มีประตดาน ลัง ปด - เปด สา รับยกเตียงผป่วยเขา - ออก
3. มีตเก็บทอ บรรจุกาซไมนอยกวา 2 ทอ พรอมที่แขวนน้าเกลือ
4. มีที่จัดเก็บอุปกรณ์การแพทย์และอุปกรณ์อื่นที่จาเป็นอยางเป็น
สัดสวนเป็นระเบียบและมีความปลอดภัยจากการ
ลุด รวง ปลิว ออกจากที่จัดเก็บ ในกรณีที่รถมีการชน รือ
กระแทก รือพลิกคว่า
5. มีวิทยคมนาคม ระบบ VHG/FM ขนาดกาลังสงไมต่ากวา 25
วัตต์ พรอมอุปกรณ์ตามมาตรฐานที่กฎ มายกา นด
6. เครื่องสัญญาณไฟฉุกเฉินพรอมเครื่องขยายเสียง
7. คุณลักษณะเฉพาะอุปกรณ์การแพทย์ประกอบ คือ
7.1 เตียงนอนโล ะผสม แบบมีลอเข็น ปรับเป็นรถเข็นได
7.2 ชุดชวย ายใจชนิดมือบีบสา รับเด็กและผใ ญ
7.3 เครื่องสองกลองเสียงและเครื่องดดของเ ลวใชกับไฟรถยนต์
7.4 เครื่องวัดความดันโล ิตชนิดติดผนัง
7.5 ชุดป้องกันกระดกคอเคลื่อน
7.6 ชุดเฝอกลม
7.7 ชุดใ ออกซิเจน แบบ Pipe Line สา รับสงทอกาซ
7.8 อุปกรณ์ดาม ลังชนิดสั้น
7.9 เกาอี้เคลื่อนยายผป่วยชนิดพับเก็บได
7.10 เครื่องกระตุก ัวใจอัติโนมัติ
7.11 เครื่องชวย ายใจอัติโนมัติ
ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ตั้งจายจากเงินรายได
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) นาที่ 449
ลาดับที่ 17

จานวน

2,500,000 บาท
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ครุภัณฑ์งานบานงานครัว
ตเย็น

จานวน

8,500 บาท

จานวน

34,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สา รับงานสานัก
งาน (จอแสดงภาพไมนอยกวา 19 นิ้ว) จานวน 2
เครื่องๆ ละ 17,000 บาท โดยคุณลักษณะพื้นฐานใ เป็นไปตาม
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัด าอุปกรณ์และ
ระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ตั้ง
จายจากเงินรายได
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) นาที่ 448
ลาดับที่ 1
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ รือ LED ขาวดา
จานวน

5,200 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อตเย็น ขนาด 7 คิวบิกฟุต จานวน 1
เครื่องๆ ละ 8,500 บาท โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
1. ขนาดที่กา นดเป็นความจุภายในขั้นต่า
2. ขนาดความจุไมนอยกวา 7 คิวบิกฟุต เป็นรุนที่ไดรับฉลาก
ประสิทธิภาพ เบอร์ 5 ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแ งประเทศไทย
ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ตั้งจายจากเงินรายได
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) นาที่ 448
ลาดับที่ 9
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รืออิเล็กทรอนิกส์
เครื่องคอมพิวเตอร์ สา รับงานสานักงาน

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ รือ LED ขาวดา (18
นา/นาที) จานวน 2 เครื่องๆ ละ 2,600 บาท โดยคุณลักษณะ
พื้นฐานใ เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
การจัด าอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม ตั้งจายจากเงินรายได
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) นาที่ 448
ลาดับที่ 2
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เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA

จานวน

2,500 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จานวน 1
เครื่องๆ ละ 2,500 บาท โดยคุณลักษณะพื้นฐาน ใ เป็นไปตาม
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัด าอุปกรณ์และ
ระบบคอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม ตั้งจายจากเงินรายได
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) นาที่ 450
ลาดับที่ 24
อุปกรณ์กระจายสัญญาณ
จานวน

5,600 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch)
ขนาด 16 ชอง จานวน 2 เครื่องๆ ละ 2,800 บาท โดย
คุณลักษณะพื้นฐานใ เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานการจัด าอุปกรณ์และระบบ
คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ตั้งจาย
จากเงินรายได
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม
ครั้งที่ 4 นาที่ 81 ลาดับที่ 3
คาบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
คาบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
เพื่อจายเป็นคาบารุงรักษา รือปรับปรุงครุภัณฑ์ ที่เป็นทรัพย์สิน
ของเทศบาลเมืองสะเตงนอก รือรับถายโอนจาก นวยงาน
อื่นๆ และอื่นๆ ที่เขาประเภทรายจายนี้ ตั้งจายจากเงินรายได

จานวน

100,000 บาท
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งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

รวม

716,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

103,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

103,000 บาท

การขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัข จานวน
บา

30,000 บาท

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรคคน
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบา เชน คาวัสดุอุปกรณ์ คาวิทยากรและ
อื่นๆ ที่เขาประเภทรายจายนี้ ตั้งจายจากเงินรายได
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม
ครั้งที่ 4 นาที่ 46 ลาดับที่ 1
โครงการพัฒนาศักยภาพดานสาธารณสุข
จานวน

20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในโครงการพัฒนาศักยภาพดานสาธารณ
สุข แยกเป็น
1. คาตอบแทน คาจางพิเศษ คาลวงเวลาสา รับ
แพทย์ พยาบาล และเจา นาที่อื่นที่เกี่ยวของ จานวน 10,000
บาท ตั้งจายจากเงินอุด นุน
2. อบรมดานสาธารณสุขในกลุมตางๆ 3 กลุม ไดแก กลุมผ
ประกอบการในงานสุขาภิบาลอา าร กลุมเสี่ยงและดานสงเสริม
สุขภาพ จานวนเงิน 10,000 บาท ตั้งจายจากเงินรายได
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) นาที่ 383
ลาดับที่ 2
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบา

50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในโครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัข
บา และอื่นๆ ที่เขาประเภทรายจายนี้ ตั้งจายจากเงินรายได
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม
ครั้งที่ 4 นาที่ 46 ลาดับที่ 2

จานวน
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โครงการสารวจขอมลจานวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์

จานวน

3,000 บาท

รวม

613,000 บาท

รวม

613,000 บาท

เงินอุด นุนสา รับการสารวจขอมลจานวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ จานวน

3,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในโครงการสารวจขอมลจานวนสัตว์และขึ้น
ทะเบียนสัตว์และอื่นๆ ที่เขาประเภทรายจายนี้ ตั้งจายจากเงินราย
ได
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม
ครั้งที่ 4 นาที่ 46 ลาดับที่ 3
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุด นุนสวนราชการ

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดาเนินการอุด นุนสา รับสารวจ
ขอมลจานวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์และอื่นๆ ที่เขาประเภทราย
จายนี้ ตั้งจายจากเงินอุด นุน
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม
ครั้งที่ 4 นาที่ 46 ลาดับที่ 3
เงินอุด นุนสา รับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จานวน
จากโรคพิษสุนัขบา

30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดาเนินการอุด นุนสา รับขับเคลื่อน
โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบาและ
อื่นๆ ที่เขาประเภทรายจายนี้ ตั้งจายจากเงินอุด นุน
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม
ครั้งที่ 4 นาที่ 46 ลาดับที่ 1
เงินอุด นุนองค์กรประชาชน
โครงการพระราชดาริดานสาธารณสุข
เพื่อจายเป็นคาใชจายตางๆ ตามโครงการพระราชดาริดาน
สาธารณสุขและอื่นๆ ที่เขาประเภทรายจายนี้ ตั้งจายจากเงินอุด
นุน
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม
ครั้งที่ 4 นาที่ 46 ลาดับที่ 5

จานวน

580,000 บาท

นา : 86/142

วันที่พิมพ์ : 7/9/2564 09:26:41

งานศูนย์บริการสาธารณสุข

รวม

30,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

30,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

30,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

รวม

2,918,000 บาท

รวม

2,143,000 บาท

รวม

2,143,000 บาท

จานวน

980,000 บาท

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ
โครงการบริ ารจัดการศนย์บริการสาธารณสุขดานเวชกรรมฟนฟ
เทศบาลเมืองสะเตงนอก เครือขายโรงพยาบาลศนย์ยะลา
เพื่อจายเป็นคาใชจายตางๆ ตามโครงการบริ ารจัดการศนย์
บริการสาธารณสุขดานเวชกรรมฟนฟเทศบาลเมืองสะเตง
นอก เครือขายโรงพยาบาลศนย์ยะลาและอื่นๆ ที่เขาประเภทราย
จายนี้ ตั้งจายจากเงินรายได
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) นาที่ 384
ลาดับที่ 8
แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนขาราชการ รือพนักงานสวนทองถิ่น
เพื่อจายเป็นเงินเดือน คาตอบแทนรายเดือน เงินเพิ่มอื่นๆ ที่จาย
ควบกับเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจาป ใ แก
พนักงานเทศบาล ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
จัง วัดยะลา เรื่อง ลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริ ารงาน
บุคคลของเทศบาล ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2545 และพระราช
บัญญัติระเบียบงานบริ ารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 ตาม
ที่ปรากฏในแผนอัตรากาลังสามป และที่แกไขเพิ่มเติมจนถึง
ปัจจุบัน โดยคานวณตั้งจายไว จานวน 12 เดือน ตั้งจายจากเงิน
รายได
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ รือพนักงานสวนทองถิ่น

จานวน

205,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆ ของพนักงาน ตามที่ปรากฏในแผน
อัตรากาลัง และที่แกไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน โดยคานวณตั้งจาย
ไวจานวน 12 เดือน ตามประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต
. เรื่อง กา นด ลักเกณฑ์การใ ขาราชการ รือพนักงานสวนทอง
ถิ่นไดรับเงินคาตอบแทนนอกเ นือจากเงินเดือน ลงวันที่ 22
เมษายน 2547 และ นังสือ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
0809.3/ว 28 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2548 เรื่อง แนวทางปฏิบัติ
เกี่ยวกับการเบิกจายเงินคาตอบแทนนอกเ นือจากเงินเดือน และ
ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ
ก.อบต. เรื่องกา นดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ ลักเกณฑ์การใ
พนักงานสวนทองถิ่น ลกจางและพนักงานจางขององค์กรปกครอง
สวนทองถิ่นไดรับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) และคา
ตอบแทนผปฏิบัติงานพื้นที่พิเศษ ตั้งจายจากเงินรายได
เงินประจาตาแ นง
จานวน

18,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจาตาแ นงรายเดือนของผดารงตาแ นง
บริ าร อานวยการ ตามประกาศพนักงานเทศบาลจัง วัด
ยะลา เรื่อง ลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริ ารงานบุคคล
ของเทศบาล ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2545 และพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริ ารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 ตามที่ปรากฏใน
แผนอัตรากาลังสามปและที่แกไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน โดย
คานวณตั้งไว 12 เดือน ตั้งจายจากเงินรายได
คาตอบแทนพนักงานจาง
จานวน

720,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจาง ตามประกาศพนักงาน
เทศบาลจัง วัดยะลา เรื่อง ลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการ
บริ ารงานบุคคลของเทศบาล ลงวัน
ที่ 14 พฤศจิกายน 2545 และพระราชบัญญัติระเบียบบริ ารงาน
บุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 ตามที่ปรากฏในแผนอัตรากาลังสาม
ปและที่แกไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน โดยคานวณไว 12 เดือน ตั้ง
จายจากเงินรายได
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง

จานวน

220,000 บาท

รวม

720,000 บาท

รวม

215,000 บาท

จานวน

15,000 บาท

เพื่อจายเป็นประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะ
เป็นเงินรางวัลประจาปแกพนักงานสวนทองถิ่น ตามระเบียบ
กระทรวงม าดไทยวาดวยการกา นดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น
เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจาปแกพนักงาน
สวนทองถิ่นใ เป็นรายจายอื่นขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ.2557 และจายเพื่อเป็นคาตอบแทนกรรมการที่มี นาที่เกี่ยว
กับการพัสดุและกรรมการตางๆ และอื่นๆ ที่เขาประเภทรายจาย
นี้ ตั้งจายจากเงินรายได
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
จานวน

30,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานจาง ตามประกาศพนักงาน
เทศบาลจัง วัดยะลา เรื่อง ลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการ
บริ ารงานบุคคลของเทศบาล ลงวัน
ที่ 14 พฤศจิกายน 2545 และพระราชบัญญัติระเบียบบริ ารงาน
บุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 ตามที่ปรากฏในแผนอัตรากาลังสาม
ป และที่แกไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน โดยคานวณตั้ง
ไว 12 เดือน ตั้งจายจากเงินรายได
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาตอบแทนผปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แกองค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนแกเจา นาที่ทองถิ่นที่ปฏิบัติงานตาม
นาที่ปกติโดยลักษณะงานสวนใ ญตองปฏิบัติงานในที่ตั้งสานัก
งานและไดปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในที่ตั้งสานักงาน รือโดย
ลักษณะงานสวนใ ญตองปฏิบัติงานนอกที่ตั้งสานักงานและได
ปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการนอกเขตที่ตองสานักงาน รือโดย
ลักษณะงานปกติตองปฏิบัติงานในลักษณะที่เป็นผลัด รือกะและ
ไดปฏิบัติงานนอกผลัด รือกะของตนและใ มายความรวมถึงเงิน
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ.2559 ตั้งจายจากเงินรายได
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คาเชาบาน

จานวน

150,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

รวม

285,000 บาท

จานวน

200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบานใ แกพนักงานเทศบาลผมีสิทธิเบิกคาเชา
บานตามระเบียบกระทรวงม าดไทยวาดวยคาเชาบานของขา
ราชการสวนทองถิ่น พ.ศ.2551 แกไขเพิ่มเติม และ นังสือ
กระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ ว 5862 ลงวัน
ที่ 12 ตุลาคม 2559 เรื่อง ลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิก
จายเงินคาเชาบานของขาราชการสวนทองถิ่นและ นังสือสั่งการ
ตางๆ ที่เกี่ยวของ ตั้งจายจากเงินรายได
เงินชวยเ ลือการศึกษาบุตร
เงินชวยเ ลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลกจางประจา
เพื่อจายเป็นเงินชวยเ ลือการศึกษาบุตรใ แกพนักงานเทศบาลที่
มีสิทธิเบิกไดตามระเบียบกระทรวงม าดไทยวาดวยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวการศึกษาของพนักงานสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ
.2549 และ นังสือกรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค 0422.3/ว
257 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559 เรื่องประเภทและอัตราเงินบารุง
การศึกษาและคาเลาเรียน นังสือกระทรวงม าดไทย ที่ มท
0809.3/ว 1013 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 เรื่อง การเบิกเงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร นังสือกระทรวง
ม าดไทย ที่ มท 0809.3/ว 4522 ลงวัน
ที่ 9 สิง าคม 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบารุงการศึกษา
และคาเลาเรียนและ นังสือสั่งการตางๆ ที่เกี่ยวของ ตั้งจายจาก
เงินรายได
ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อใ ไดมาซึ่งบริการ
รายจายเพื่อใ ไดมาซึ่งบริการ
เพื่อจายเป็นคารับวารสาร คาเย็บเขาปก นังสือ คาธรรมเนียม
และลงทะเบียนตางๆ คาใชจายในการจัดซื้อจัดจางโดยระบบอิ
เล็คทรอนิกส์ คาจางเ มาบริการตางๆ และคาจางแรงงานบุคคล
ภายนอกมาทาการอยางใดอยาง นึ่ง กรณีที่เทศบาลเมืองสะเตง
นอก ไมสามารถดาเนินการเองได เชน คาจัดไมดอกไมประดับซุม
งานพิธีและอื่นๆ ที่เขาประเภทรายจายนี้ ตั้งจายจากเงินรายได
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รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ

จานวน

20,000 บาท

จานวน

40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการและคาลงทะเบียน
ในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยง คา
พา นะ คาเชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผาน
ทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมการใชสนามบิน คาลงทะเบียน
ตางๆ และอื่นๆ ที่เขาประเภทรายจายนี้ ตามระเบียบกระทรวง
ม าดไทยวาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของเจา นาที่
ทองถิ่น พ.ศ.2555 แกไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน ตั้งจายจากเงินราย
ได
คาบารุงรักษาและซอมแซม
จานวน

25,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเลี้ยงรับรองในการประชุมคณะกรรมการ รือคณะ
อนุกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งตามกฎ มาย เพื่อจายเป็นคา
อา าร เครื่องดื่มตางๆ เครื่องใชในการเลี้ยงรับรองในการประชุม
คณะกรรมการ รือคณะอนุกรรมการที่ไดรับแตงตั้งตามกฎ มาย
รือตามระเบียบ รือ นังสือสั่งการของกระทรวงม าดไทย รือ
การประชุมระ วางองค์กรปกครองสวนทองถิ่นกับองค์กรปกครอง
สวนทองถิ่น โดยตั้งตามเกณฑ์ นังสือกระทรวงม าดไทย ที่ มท
0808.4/ว 2381 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548 ตั้งจายจากเงินราย
ได
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ
คาเดินทางไปราชการและคาลงทะเบียน

เพื่อจายเป็นคาบารุงรักษาและซอมแซมทรัพย์สินเพื่อใ สามารถ
ใชงานไดตามปกติ ตั้งจายจากเงินรายได
ค่าวัสดุ
วัสดุสานักงาน
เพื่อจายเป็นคาวัสดุสานักงาน ประเภทวัสดุคงทนและสิ้น
เปลือง รวมถึงรายจายที่ตองชาระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขน
สง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง อาทิ เครื่องคิด
เลข กระดาษ แฟ้ม ปากกา ยางลบและอื่นๆ ที่เขาประเภทราย
จายนี้ ตั้งจายจากเงินรายได

รวม

205,000 บาท

จานวน

150,000 บาท
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

จานวน

5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ประเภทวัสดุคงทนและวัสดุสิ้น
เปลือง รวมถึงรายจายที่ตองชาระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขน
สง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง อาทิเชน เครื่องวัดกระแส
ไฟฟ้า มาตรสา รับวัดวงจรไฟฟ้า เครื่องประจุไฟฟ้า ฟวส์ เทปพัน
สายไฟ สายไฟฟ้า ลอดไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้าและอื่นๆ ที่เขา
ประเภทรายจายนี้ ตั้งจายจากเงินรายได
วัสดุงานบานงานครัว
จานวน

10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุงานบานงานครัว ประเภทวัสดุคงทนและวัสดุ
สิ้นเปลือง รวมถึงรายจายที่ตองชาระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขน
สง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง อาทิเชน ไมกวาด ผงซัก
ฟอก ถัง ถาด แกวน้า น้ายาดับกลิ่น กระติกน้ารอน กระติกน้าแข็ง
และอื่นๆ ที่เขาประเภทรายจายนี้ ตั้งจายจากเงินรายได
วัสดุคอมพิวเตอร์
จานวน

20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร์ ประเภทวัสดุคงทนและวัสดุสิ้น
เปลือง รวมถึงรายจายที่ตองชาระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขน
สง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง อาทิเชน แผน รือจานบันทึก
ขอมล อุปกรณ์บันทึกขอมล เทปบันทึกขอมล ัวพิมพ์ รือแถบ
พิมพ์สา รับเครื่องพิมพ์ ตลับผง มึกสา รับเครื่องพิมพ์แบบ
เลเซอร์ สายเคเบิ้ล นวยประมวลผล ฮาร์ดดิสก์ไดร์ ซีดี
รอม ไดร์ แผนกรองแสง เมนบอร์ด เมมโมรี่ชิป เครื่องกระจาย
สัญญาณ แผนวงจรอิเล็กทรอนิกส์และอื่นๆ ที่เขาประเภทรายจาย
นี้ ตั้งจายจากเงินรายได
วัสดุอื่น
จานวน

20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุอื่น ประเภทวัสดุคงทนและวัสดุสิ้นเปลือง รวม
ถึงรายจายที่ตองชาระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คา
ประกันภัย คาติดตั้ง อาทิเชน มิเตอร์น้า มิเตอร์ไฟฟ้า สมอ
เรือ ตะแกรงกันสวะ ัวเชื่อมแกสและอื่นๆ ที่เขาประเภทรายจาย
นี้ ตั้งจายจากเงินรายได
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ค่าสาธารณูปโภค

รวม

15,000 บาท

คาบริการโทรศัพท์

จานวน

10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาโทรศัพท์ รวมถึงคาใชจายเพื่อใ ไดมาซึ่งบริการดัง
กลาวและคาใชจายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใชบริการ เชน คาเชา
เครื่อง คาเชาเลข มายโทรศัพท์ คาบารุงคสายโทรศัพท์และ
อื่นๆ ที่เขาประเภทรายจายนี้ ตั้งจายจากเงินรายได
คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม
จานวน

5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม รวมถึงคาใชจาย
เพื่อใ ไดมาซึ่งบริการดังกลาวและคาใชจายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการ
ใชบริการเชน คาเชาเครื่อง คาโทรภาพ คาเทเลกซ์ คาวิทยุสื่อ
สาร คาสื่อสารผานดาวเทียม คาใชจายเกี่ยวกับการใชระบบ
อินเตอร์เนต อินเตอร์เนตการ์ดและอื่นๆ ที่เขาประเภทรายจาย
นี้ ตั้งจายจากเงินรายได
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

รวม

55,000 บาท

รวม

55,000 บาท

จานวน

5,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร
จอโปรเจคเตอร์แบบขาตั้ง
เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อจอโปรเจคเตอร์แบบขาตั้ง จานวน 1
ชุดๆ ละ 5,000 บาท รายละเอียดตามที่เทศบาลกา นด ไมมีใน
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ โดยใชราคาในทองถิ่น รือราคาที่ซื้อได
อยางประ ยัด ตั้งจายจากเงินรายได
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม
ครั้งที่ 1 นาที่ 143 ลาดับที่ 40
คาบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
คาบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
เพื่อจายเป็นคาบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ รือทรัพย์สิน
อื่นๆ ที่เป็นทรัพย์สินของเทศบาลเมืองสะเตงนอก รือไดรับถาย
โอนจาก นวยงานอื่นๆ และอื่นๆ ที่เขาประเภทรายจายนี้ ตั้งจาย
จากเงินรายได
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งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

รวม

250,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

250,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

250,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายตางๆ ในโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผดอย
โอกาส เชน คาอา าร คาวัสดุอุปกรณ์ คาวิทยากรและอื่นๆ ที่เขา
ประเภทรายจายนี้ ตั้งจายจากเงินรายได
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) นาที่ 377
ลาดับที่ 14
โครงการพัฒนาศักยภาพครอบครัวในพื้นที่ตาบลสะเตงนอก
จานวน

50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายตางๆ ในโครงการพัฒนาศักยภาพครอบครัว
ในพื้นที่ตาบลสะเตงนอก เชน คาอา าร คาวัสดุอุปกรณ์ คา
วิทยากรและอื่นๆ ที่เขาประเภทรายจายนี้ ตั้งจายจากเงินรายได
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) นาที่ 373
ลาดับที่ 1
โครงการลดความรุนแรงในครอบครัว
จานวน

30,000 บาท

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผดอยโอกาส

เพื่อจายเป็นคาใชจายตางๆ ในโครงการลดความรุนแรงในครอบ
ครัว เชน คาอา าร คาวัสดุอุปกรณ์ คาวิทยากรและอื่นๆ ที่เขา
ประเภทรายจายนี้ ตั้งจายจากเงินรายได
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) นาที่ 374
ลาดับที่ 9
โครงการสงเสริมสนับสนุนชวยเ ลือกลุมอาชีพผดอยโอกาสบาน
จานวน
ธอส.
เพื่อจายเป็นคาใชจายตางๆ ในโครงการสงเสริมสนับสนุนชวย
เ ลือกลุมอาชีพผดอยโอกาสบาน ธอส. เชน คาอา าร คาวัสดุ
อุปกรณ์ คาวิทยากรและอื่นๆ ที่เขาประเภทรายจายนี้ ตั้งจายจาก
เงินรายได
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) นาที่ 377
ลาดับที่ 12

100,000 บาท
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โครงการอบรมใ ความรผดแลคนพิการ

จานวน

20,000 บาท

รวม

23,029,000 บาท

รวม

10,702,000 บาท

รวม

10,702,000 บาท

จานวน

3,500,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือน คาตอบแทนรายเดือน เงินเพิ่มอื่นๆ ที่จาย
ควบกับเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจาป ใ แก
พนักงานเทศบาล ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
จัง วัดยะลา เรื่อง ลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริ ารงาน
บุคคลของเทศบาล ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2545 และพระราช
บัญญัติระเบียบงานบริ ารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 ตาม
ที่ปรากฏในแผนอัตรากาลังสามป และที่แกไขเพิ่มเติมจนถึง
ปัจจุบัน โดยคานวณตั้งจายไว จานวน 12 เดือน ตั้งจายจากเงิน
รายได
เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ รือพนักงานสวนทองถิ่น
จานวน

500,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายตางๆ ในโครงการอบรมใ ความรผดแลคน
พิการ เชน คาอา าร คาวัสดุอุปกรณ์ คาวิทยากรและอื่นๆ ที่เขา
ประเภทรายจายนี้ ตั้งจายจากเงินรายได
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) นาที่ 378
ลาดับที่ 16
แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนขาราชการ รือพนักงานสวนทองถิ่น

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆ ของพนักงาน ตามที่ปรากฏในแผน
อัตรากาลัง และที่แกไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน โดยคานวณตั้งจาย
ไวจานวน 12 เดือน ตามประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต
. เรื่อง กา นด ลักเกณฑ์การใ ขาราชการ รือพนักงานสวนทอง
ถิ่นไดรับเงินคาตอบแทนนอกเ นือจากเงินเดือน ลงวันที่ 22
เมษายน 2547 และ นังสือ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
0809.3/ว 28 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2548 เรื่อง แนวทางปฏิบัติ
เกี่ยวกับการเบิกจายเงินคาตอบแทนนอกเ นือจากเงินเดือน และ
ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ
ก.อบต. เรื่องกา นดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ ลักเกณฑ์การใ
พนักงานสวนทองถิ่น ลกจางและพนักงานจางขององค์กรปกครอง
สวนทองถิ่นไดรับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) และคา
ตอบแทนผปฏิบัติงานพื้นที่พิเศษ ตั้งจายจากเงินรายได
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เงินประจาตาแ นง

จานวน

72,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจาตาแ นงรายเดือนของผดารงตาแ นง
บริ าร อานวยการ ตามประกาศพนักงานเทศบาลจัง วัด
ยะลา เรื่อง ลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริ ารงานบุคคล
ของเทศบาล ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2545 และพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริ ารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 ตามที่ปรากฏใน
แผนอัตรากาลังสามปและที่แกไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน โดย
คานวณตั้งไว 12 เดือน ตั้งจายจากเงินรายได
คาจางลกจางประจา
จานวน

300,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจางลกจางประจาและเงินปรับปรุงคาจาง
ประจา ตามที่ปรากฏในแผนอัตรากาลังสามป และที่แกไขเพิ่มเติม
จนถึงปัจจุบัน โดยคานวณตั้งจายไว จานวน 12 เดือน ตาม
ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง กา นด ลักเกณฑ์การใ
ขาราชการ รือพนักงานสวนทองถิ่นไดรับเงินคาตอบแทนนอก
เ นือจากเงินเดือน ลงวันที่ 22 เมษายน 2547 ตั้งจายจากเงินราย
ได
เงินเพิ่มตาง ๆ ของลกจางประจา
จานวน

30,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆ ของลกจางประจา ตามที่ปรากฏในแผน
อัตรากาลังสามป และที่แกไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน โดยคานวณ
ตั้งจายไว จานวน 12 เดือน ตามประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต
. เรื่อง กา นด ลักเกณฑ์การใ ขาราชการ รือพนักงานสวนทอง
ถิ่นไดรับเงินคาตอบแทนนอกเ นือจากเงินเดือน ลงวัน
ที่ 22 เมษายน 2547 และ นังสือ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
0809.3/ว 28 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2548 เรื่อง แนวทางปฏิบัติ
เกี่ยวกับการเบิกจายเงินคาตอบแทนนอกเ นือจากเงินเดือนและ
ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง กา นดมาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับ ลักเกณฑ์การใ พนักงานสวนทองถิ่นไดรับเงินเพิ่มการ
ครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) และคาตอบแทนผปฏิบัติงานพื้นที่
พิเศษ ตั้งจายจากเงินรายได
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คาตอบแทนพนักงานจาง

จานวน

5,000,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจาง ตามประกาศพนักงาน
เทศบาลจัง วัดยะลา เรื่อง ลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการ
บริ ารงานบุคคลของเทศบาล ลงวัน
ที่ 14 พฤศจิกายน 2545 และพระราชบัญญัติระเบียบบริ ารงาน
บุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 ตามที่ปรากฏในแผนอัตรากาลังสาม
ปและที่แกไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน โดยคานวณไว 12 เดือน ตั้ง
จายจากเงินรายได
เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง
จานวน

1,300,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานจาง ตามประกาศพนักงาน
เทศบาลจัง วัดยะลา เรื่อง ลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการ
บริ ารงานบุคคลของเทศบาล ลงวัน
ที่ 14 พฤศจิกายน 2545 และพระราชบัญญัติระเบียบบริ ารงาน
บุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 ตามที่ปรากฏในแผนอัตรากาลังสาม
ป และที่แกไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน โดยคานวณตั้ง
ไว 12 เดือน ตั้งจายจากเงินรายได
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาตอบแทนผปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แกองค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น
เพื่อจายเป็นประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะ
เป็นเงินรางวัลประจาปแกพนักงานสวนทองถิ่น ตามระเบียบ
กระทรวงม าดไทยวาดวยการกา นดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น
เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจาปแกพนักงาน
สวนทองถิ่นใ เป็นรายจายอื่นขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ.2557 และจายเพื่อเป็นคาตอบแทนกรรมการที่มี นาที่เกี่ยวกับ
การพัสดุและกรรมการตางๆ และอื่นๆ ที่เขาประเภทรายจายนี้ ตั้ง
จายจากเงินรายได

รวม

11,260,000 บาท

รวม

730,000 บาท

จานวน

30,000 บาท
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

จานวน

200,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนแกเจา นาที่ทองถิ่นที่ปฏิบัติงานตาม
นาที่ปกติโดยลักษณะงานสวนใ ญตองปฏิบัติงานในที่ตั้งสานัก
งานและไดปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในที่ตั้งสานักงาน รือโดย
ลักษณะงานสวนใ ญตองปฏิบัติงานนอกที่ตั้งสานักงานและได
ปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการนอกเขตที่ตองสานักงาน รือโดย
ลักษณะงานปกติตองปฏิบัติงานในลักษณะที่เป็นผลัด รือกะและ
ไดปฏิบัติงานนอกผลัด รือกะของตนและใ มายความรวมถึงเงิน
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ.2559 ตั้งจายจากเงินรายได
คาเชาบาน
จานวน

300,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบานใ แกพนักงานเทศบาลผมีสิทธิเบิกคาเชา
บานตามระเบียบกระทรวงม าดไทยวาดวยคาเชาบานของขา
ราชการสวนทองถิ่น พ.ศ.2551 แกไขเพิ่มเติม และ นังสือ
กระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ ว 5862 ลงวัน
ที่ 12 ตุลาคม 2559 เรื่อง ลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิก
จายเงินคาเชาบานของขาราชการสวนทองถิ่นและ นังสือสั่งการ
ตางๆ ที่เกี่ยวของ ตั้งจายจากเงินรายได
เงินชวยเ ลือการศึกษาบุตร
เงินชวยเ ลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลกจางประจา
เพื่อจายเป็นเงินชวยเ ลือการศึกษาบุตรใ แกพนักงานเทศบาลที่
มีสิทธิเบิกไดตามระเบียบกระทรวงม าดไทยวาดวยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวการศึกษาของพนักงานสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ
.2549 และ นังสือกรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค 0422.3/ว
257 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559 เรื่องประเภทและอัตราเงินบารุง
การศึกษาและคาเลาเรียน นังสือกระทรวงม าดไทย ที่ มท
0809.3/ว 1013 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 เรื่อง การเบิกเงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร นังสือกระทรวง
ม าดไทย ที่ มท 0809.3/ว 4522 ลงวัน
ที่ 9 สิง าคม 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบารุงการศึกษา
และคาเลาเรียนและ นังสือสั่งการตางๆ ที่เกี่ยวของ ตั้งจายจาก
เงินรายได

จานวน

200,000 บาท
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ค่าใช้สอย

รวม

4,440,000 บาท

จานวน

3,200,000 บาท

จานวน

300,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการและคาลงทะเบียน
ในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยง คา
พา นะ คาเชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผาน
ทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมการใชสนามบิน คาลงทะเบียน
ตางๆ และอื่นๆ ที่เขาประเภทรายจายนี้ ตามระเบียบกระทรวง
ม าดไทยวาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของเจา นาที่
ทองถิ่น พ.ศ.2555 แกไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน ตั้งจายจากเงินราย
ได
โครงการดาเนินการสอบเขตที่ดิน
จานวน

50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในโครงการดาเนินการสอบเขตที่ดิน และ
อื่นๆ ที่เขาประเภทรายจายนี้ ตั้งจายจากเงินรายได
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) นาที่ 432
ลาดับที่ 56
โครงการดแลรักษาคระบายน้าและสถานที่สาธารณะ

จานวน

20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในโครงการดแลรักษาคระบายน้าและสถาน
ที่สาธารณะ และอื่นๆ ที่เขาประเภทรายจายนี้ ตั้งจายจากเงินราย
ได
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) นาที่ 432
ลาดับที่ 58
โครงการปรับปรุงผังเมืองรวมเมืองยะลา
จานวน

20,000 บาท

รายจายเพื่อใ ไดมาซึ่งบริการ
รายจายเพื่อใ ไดมาซึ่งบริการ
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ
คาใชจายในการเดินทางไปราชการและคาลงทะเบียน

เพื่อจายเป็นคาใชจายในโครงการปรับปรุงผังเมืองรวมเมืองยะลา
และอื่นๆ ที่เขาประเภทรายจายนี้ ตั้งจายจากเงินรายได
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) นาที่ 432
ลาดับที่ 55

นา : 99/142

วันที่พิมพ์ : 7/9/2564 09:26:41

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน

จานวน

50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติ
งาน และอื่นๆ ที่เขาประเภทรายจายนี้ ตั้งจายจากเงินรายได
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) นาที่ 433
ลาดับที่ 60
คาบารุงรักษาและซอมแซม

จานวน

800,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบารุงรักษาและซอมแซมทรัพย์สินเพื่อใ สามารถ
ใชงานไดตามปกติ ตั้งจายจากเงินรายได
ค่าวัสดุ

รวม

6,020,000 บาท

วัสดุสานักงาน

จานวน

300,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุสานักงาน ประเภทวัสดุคงทนและสิ้น
เปลือง รวมถึงรายจายที่ตองชาระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขน
สง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง อาทิ เครื่องคิด
เลข กระดาษ แฟ้ม ปากกา ยางลบและอื่นๆ ที่เขาประเภทราย
จายนี้ ตั้งจายจากเงินรายได
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

จานวน

2,000,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ประเภทวัสดุคงทนและวัสดุสิ้น
เปลือง รวมถึงรายจายที่ตองชาระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขน
สง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง อาทิเชน เครื่องวัดกระแส
ไฟฟ้า มาตรสา รับวัดวงจรไฟฟ้า เครื่องประจุไฟฟ้า ฟวส์ เทปพัน
สายไฟ สายไฟฟ้า ลอดไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้าและอื่นๆ ที่เขา
ประเภทรายจายนี้ ตั้งจายจากเงินรายได
วัสดุงานบานงานครัว
จานวน

100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุงานบานงานครัว ประเภทวัสดุคงทนและวัสดุ
สิ้นเปลือง รวมถึงรายจายที่ตองชาระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขน
สง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง อาทิเชน ไมกวาด ผงซัก
ฟอก ถัง ถาด แกวน้า น้ายาดับกลิ่น กระติกน้ารอน กระติกน้าแข็ง
และอื่นๆ ที่เขาประเภทรายจายนี้ ตั้งจายจากเงินรายได

นา : 100/142

วันที่พิมพ์ : 7/9/2564 09:26:41

วัสดุกอสราง

จานวน

2,000,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุกอสราง ประเภทวัสดุคงทนและวัสดุสิ้น
เปลือง รวมถึงรายจายที่ตองชาระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขน
สง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง อาทิ
เชน ชะแลง จอบ สิ่ว เสียม เลื่อย ขวาน เทปวัดระยะไกล ตลับ
เมตร ปนซีเมนต์ ทราย กระเบื้อง สังกะสี ตะป เ ล็กเสน แปรง
ทาสี ทอน้าและอื่นๆ ที่เขาประเภทรายจายนี้ ตั้งจายจากเงินราย
ได
วัสดุยานพา นะและขนสง
จานวน

300,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุยานพา นะและขนสง ประเภทวัสดุคงทนและ
วัสดุสิ้นเปลือง รวมถึงรายจายที่ตองชาระพรอมกับคาวัสดุ เชน คา
ขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง อาทิเชน ไขควง ประแจ แม
แรง กุญแจปากตาย คีมลอค ลอคเกียร์ กระจกโคงมน เพลา น้า
มันเบรค น้ามันเกียร์ ยางรถยนต์ นอต สกรและอื่นๆ ที่เขา
ประเภทรายจายนี้ ตั้งจายจากเงินรายได
วัสดุเชื้อเพลิงและ ลอลื่น
จานวน

800,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุเชื้อเพลิงและ ลอลื่น ประเภทวัสดุคงทนและ
วัสดุสิ้นเปลือง และรายจายที่ตองชาระพรอมกับคาวัสดุ เชน คา
ขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง อาทิเชน น้ามันเชื้อ
เพลิง น้ามันดีเซล น้ามันกาด น้ามันเบนซิล น้ามันเตา น้ามันจาร
บี น้ามันเครื่อง ถาน กาซ และอื่นๆ ที่เขาประเภทรายจายนี้ ตั้ง
จายจากเงินรายได
วัสดุโฆษณาและเผยแพร
จานวน

20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร ประเภทวัสดุคงทนและ
วัสดุสิ้นเปลือง รวมทั้งรายจายที่ตองชาระพรอมกับคาวัสดุ เชน คา
ขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง อาทิเชน ขาตั้งกลอง เลนส์
ซม กระเปาใสกลองถายรป พกัน สี กระดาษเขียน
โปสเตอร์ ฟล์ม เมมโมรี่การ์ด ฟล์มสไลด์ แถบบันทึกเสียง รือ
ภาพและอื่นๆ ที่เขาประเภทรายจายนี้ ตั้งจายจากเงินรายได
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วัสดุเครื่องแตงกาย

จานวน

100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุเครื่องแตงกาย ประเภทวัสดุคงทนและวัสดุสิ้น
เปลือง รวมถึงรายจายที่ตองชาระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขน
สง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง อาทิเชน เครื่อง
แบบ เสื้อ กางเกง ผา เครื่อง มายยศและสังกัด ถุง
เทา รองเทา เข็มขัด มวก ผาพันคอ เครื่องแตงกายเพื่อป้องกัน
เชื้อโรค สารเคมีและอื่นๆ ที่เขาประเภทรายจายนี้ ตั้งจายจากเงิน
รายได
วัสดุคอมพิวเตอร์
จานวน

50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร์ ประเภทวัสดุคงทนและวัสดุสิ้น
เปลือง รวมถึงรายจายที่ตองชาระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขน
สง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง อาทิเชน แผน รือจานบันทึก
ขอมล อุปกรณ์บันทึกขอมล เทปบันทึกขอมล ัวพิมพ์ รือแถบ
พิมพ์สา รับเครื่องพิมพ์ ตลับผง มึกสา รับเครื่องพิมพ์แบบ
เลเซอร์ สายเคเบิ้ล นวยประมวลผล ฮาร์ดดิสก์ไดร์ ซีดี
รอม ไดร์ แผนกรองแสง เมนบอร์ด เมมโมรี่ชิป เครื่องกระจาย
สัญญาณ แผนวงจรอิเล็กทรอนิกส์และอื่นๆ ที่เขาประเภทรายจาย
นี้ ตั้งจายจากเงินรายได
วัสดุจราจร
จานวน

100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุจราจร ประเภทวัสดุคงทนและวัสดุสิ้น
เปลือง รวมถึงรายจายที่ตองชาระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขน
สง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง อาทิเชน กรวยจราจร ป้าย
จราจร แผงกั้นจราจรและอื่นๆ ที่เขาประเภทรายจายนี้ ตั้งจาย
จากเงินรายได
วัสดุอื่น

250,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุอื่น ประเภทวัสดุคงทนและวัสดุสิ้นเปลือง รวม
ถึงรายจายที่ตองชาระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คา
ประกันภัย คาติดตั้ง อาทิเชน มิเตอร์น้า มิเตอร์ไฟฟ้า สมอ
เรือ ตะแกรงกันสวะ ัวเชื่อมแกสและอื่นๆ ที่เขาประเภทรายจาย
นี้ ตั้งจายจากเงินรายได

จานวน
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ค่าสาธารณูปโภค

รวม

70,000 บาท

คาบริการโทรศัพท์

จานวน

20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาโทรศัพท์ รวมถึงคาใชจายเพื่อใ ไดมาซึ่งบริการดัง
กลาวและคาใชจายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใชบริการ เชน คาเชา
เครื่อง คาเชาเลข มายโทรศัพท์ คาบารุงคสายโทรศัพท์และ
อื่นๆ ที่เขาประเภทรายจายนี้ ตั้งจายจากเงินรายได
คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม
จานวน

50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม รวมถึงคาใชจาย
เพื่อใ ไดมาซึ่งบริการดังกลาวและคาใชจายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการ
ใชบริการเชน คาเชาเครื่อง คาโทรภาพ คาเทเลกซ์ คาวิทยุสื่อ
สาร คาสื่อสารผานดาวเทียม คาใชจายเกี่ยวกับการใชระบบ
อินเตอร์เนต อินเตอร์เนตการ์ดและอื่นๆ ที่เขาประเภทรายจาย
นี้ ตั้งจายจากเงินรายได
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

รวม

1,067,000 บาท

รวม

1,067,000 บาท

จานวน

45,000 บาท

ครุภัณฑ์สานักงาน
เกาอี้เ ล็ก ุมเบาะ
เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเกาอี้เ ล็ก ุมเบาะ จานวน 50 ตัวๆ ละ 900
บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- พนักพิงและที่นั่งขึ้นโครงไมอัดบุฟองน้า ุม นัง PVC Leather
- ขาและพนักขึ้นโครงเ ล็กชุบโครมเมียม
- รองขาดวยพลาสติกแข็ง 4 จุด กันลื่นและป้องกันรอยขีดขวนบน
พื้นผิว
- สามารถจัดเก็บวางซอนได
รายละเอียดตามที่เทศบาลกา นด ไมมีในราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ โดยใชราคาในทองถิ่น รือราคาที่จัดซื้อไดอยาง
ประ ยัด ตั้งจายจากเงินรายได
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) นาที่ 455
ลาดับที่ 37
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เครื่องเขาเลมสัน วงกระดกง
เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องเขาเลมสัน วงกระดกง จานวน 1
เครื่องๆ ละ 4,500 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้
- เครื่องเจาะและเขาเลมแบบสัน วง
- สามารถเจาะและเขาเลมไดในตัวเดียวดวยระบบมือโยก
- เขาเลมเอกสารไดกวางเทาขนาด A4
รายละเอียดตามที่เทศบาลกา นด ไมมีในราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ โดยใชราคาในทองถิ่น รือราคาที่จัดซื้อไดอยาง
ประ ยัด ตั้งจายจากเงินรายได
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม
ครั้งที่ 2 นา 73 ลาดับที่ 11

จานวน

4,500 บาท
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เครื่องปรับอากาศ
เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน (ราคารวม
คาติดตั้ง) แบบติดผนัง ขนาด 26,000 บีทีย จานวน 1
เครื่องๆ ละ 36,000 บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
1. ขนาดที่กา นดเป็นขนาดไมต่ากวา 26,000 บีทีย
2. ราคาที่กา นดเป็นราคาที่รวมคาติดตั้ง
3. เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทาความเย็นขนาดไม
เกิน 40,000 บีทีย ตองไดรับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์
อุตสา กรรมและฉลากประ ยัดไฟเบอร์ 5
4. ตองเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสาเร็จรปทั้งชุด ทั้ง นวย
สงความเย็นและ นวยระบายความรอนจากโรงงานเดียวกัน
5. มีความ นวงเวลาการทางานของคอมเพรสเซอร์
6. การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอื่นๆ (นอกจากขอ 3) นอก
เ นือจากการพิจารณาดานราคาแลว เพื่อเป็นการประ ยัด
พลังงาน ควรพิจารณาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศที่มีคาประสิทธิภาพ
พลังงานตามฤดกาล (SEER) สงกวา
7. การติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน ประกอบดวย
อุปกรณ์ดังนี้ สวิตซ์ 1 ตัว ทอทองแดงไปกลับ ุมฉนวนยาว 4
เมตร สายไฟยาวไมเกิน 15 เมตร
8. คาติดตั้งเครื่องปรับอากาศ (กรณีตองการแสดงคาติดตั้งแยก
จากราคาเครื่องปรับอากาศ)
(1) ชนิดติดผนังขนาดไมนอยกวา 26,000 บีทีย 4,000
บาท เป็นรายการนอกเ นือมาตรฐานครุภัณฑ์
รายละเอียดตาที่เทศบาลกา นด โดยใชราคาในทองถิ่น รือราคา
ที่ซื้อไดอยางประ ยัด ตั้งจายจากเงินรายได
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) นาที่ 455
ลาดับที่ 34

จานวน

36,000 บาท
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ตเ ล็กบานเลื่อนกระจก

จานวน

35,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อตบานเลื่อนกระจก จานวน 5 ตๆ ละ 7,000
บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- ตเอกสารเ ล็กบานเลื่อนกระจก จัดเก็บ 3 ชั้น (ต 3 ฟุต)
- บานเลื่อนกระจก 2 ประต มือจับพลาสติดแบบฝัง พรอมกุญแจ
ล็อก
- รางเลื่อนเปด - ปด สะดวก เบาแรง ลื่นไมสะดุด
- แผนชั้นวางปรับระดับได 2 แผน ปรับระดับไดตามตองการ
รายละเอียดตามที่เทศบาลกา นด ไมมีในราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ โดยใชราคาในทองถิ่น รือราคาที่จัดซื้อไดอยาง
ประ ยัด ตั้งจายจากเงินรายได
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม
ครั้งที่ 4 นา 85 ลาดับที่ 1
ตเ ล็กแบบ 2 บาน
จานวน

11,800 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อตเ ล็กแบบ 2 บาน จานวน 2 ตๆ ละ 5,900
บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
1. มีมือจับชนิดบิด
2. มีแผนชั้นปรับระดับ 3 ชั้น
3. คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสา กรรม (มอก.)
รายละเอียดตามที่เทศบาลกา นด จัดซื้อตามราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ ตั้งจายจากเงินรายได
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม
ครั้งที่ 1 นา 146 ลาดับที่ 71
เต็นท์ผาใบพรอมโครงเ ล็กทรงโคง
จานวน

280,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเต็นท์ผาใบพรอมโครงเ ล็กทรง
โคง จานวน 4 ลังๆ ละ 70,000 บาท โดยมีคุณลักษณะพื้น
ฐาน ดังนี้
- เต็นท์ผาใบพรอมโครงเ ล็กทรงโคง ขนาดกวาง 10.00
เมตร ยาว 6.00 เมตร จัดซื้อตามราคาทองถิ่น รือราคาที่ซื้อได
อยางประ ยัด ตามรายละเอียดที่เทศบาลกา นด ตั้งจายจากเงิน
รายได
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม
ครั้งที่ 4 นาที่ 85 ลาดับที่ 10
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ครุภัณฑ์กอสราง
เครื่องคอริ่ง

จานวน

55,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องคอริ่ง จานวน 1 เครื่องๆ ละ 55,000
บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
1. เครื่องยนต์ 4 จัง วะ
2. กาลังเครื่องยนต์ 5.5 HP
3. ความเร็วรอบตอนาที 800 - 1,200 r/min
4. ความสามารถในการเจาะ 25 - 30 mm (1-8) นิ้ว
รายละเอียดตามที่เทศบาลกา นด ไมมีในราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ โดยใชราคาในทองถิ่น รือราคาที่จัดซื้อไดอยาง
ประ ยัด ตั้งจายจากเงินรายได
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม
ครั้งที่ 2 นา 73 ลาดับที่ 9
ชุดทดสอบความขนเ ลวของคอนกรีต
จานวน

16,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อชุดทดสอบความขนเ ลวของ
คอนกรีต จานวน 2 ชุดๆ ละ 8,000 บาท โดยมีคุณลักษณะพื้น
ฐาน ดังนี้
1. แบบ ลอตัวอยางคอนกรีต รปกรวย ัวตัด ทาดวยสแตนเล
สเสนผาศนย์กลางที่ฐาน 8 นิ้ว เสนผาศนย์กลางบนยอด 4
นิ้ว สง 12 นิ้ว 1 อัน
2. เ ล็กกระทุง 1 อัน
3. ถาดรองขนาดไมนอยกวา 17.50x17.50 นิ้ว ทาจากสแตนเลส
1 แผน
4. ที่ตัก ใชตักคอนกรีตใสลงในแบบ 1 อัน
5. แปรงทองเ ลืองดานไม 1 อัน
6. เกรียงสา รับปาดตัวอยาง 1 อัน
รายละเอียดตามที่เทศบาลกา นด ไมมีในราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ โดยใชราคาในทองถิ่น รือราคาที่จัดซื้อไดอยาง
ประ ยัด ตั้งจายจากเงินรายได
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม
ครั้งที่ 2 นา 73 ลาดับที่ 10
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ตลับเมตรสายไฟเบอร์กลาส

จานวน

3,500 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อตลับเมตรสายไฟเบอร์กลาส จานวน 5
อันๆ ละ 700 บาท รายละเอียดตามที่เทศบาลกา นด ไมมีใน
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ โดยใชราคาในทองถิ่น รือราคาที่จัดซื้อ
ไดอยางประ ยัด ตั้งจายจากเงินรายได
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม
ครั้งที่ 4 นา85 ลาดับที่ 3
ถังอัดจารบีใชลม

จานวน

6,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อถังอัดจารบีใชลม ขนาด 45 ลิตร จานวน 1
เครื่องๆ ละ 6,000 บาท รายละเอียดตามที่เทศบาลกา นด ไมมี
ในราคามาตรฐานครุภัณฑ์ โดยใชราคาในทองถิ่น รือราคาที่จัด
ซื้อไดอยางประ ยัด ตั้งจายจากเงินรายได
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม
ครั้งที่ 2 นา 73 ลาดับที่ 8
แบบ ลอคอนกรีต
จานวน

16,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อแบบ ลอคอนกรีต จานวน 2 ชุดๆ ละ 8,000
บาท โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
1. ชุดแบบ ลอเ ล็ก 3 ลก ทรงเ ลี่ยม ขนาด 15 x 15
เซนติเมตร
2. น้า นักประมาณ 15 กิโลกรัม
3. เ ล็กกระทุง 1 อัน
รายละเอียดตามที่เทศบาลกา นด ไมมีในราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ โดยใชราคาในทองถิ่น รือราคาที่จัดซื้อไดอยาง
ประ ยัด ตั้งจายจากเงินรายได
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม
ครั้งที่ 4 นา 85 ลาดับที่ 2
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ครุภัณฑ์งานบานงานครัว
เครื่องตัด ญาแบบขอแข็ง

จานวน

57,000 บาท

จานวน

5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องเชื่อมไฟฟ้า จานวน 1
เครื่องๆ ละ 5,000 บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
1. ตัวเครื่องขนาดกะทัดรัดและมี ิ้วอยางดี เพิ่มความสะดวกใน
การเคลื่อนยาย
2. เครื่องเชื่อมใ อัตราการเชื่อมที่เสถียรและปลอดภัยกับผใชงาน
รายละเอียดตามที่เทศบาลกา นด ไมมีในราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ โดยใชราคาในทองถิ่น รือราคาที่จัดซื้อไดอยาง
ประ ยัด ตั้งจายจากเงินรายได
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม
ครั้งที่ 2 นา 73 ลาดับที่ 13
ชุดบลอคลมถอดลอ
จานวน

10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องตัด ญาแบบขอแข็ง จานวน 6
เครื่องๆ ละ 9,500 บาท โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
1. เป็นเครื่องตัด ญาแบบสะพาย
2. เครื่องยนต์ขนาดไมนอยกวา 1.4 แรงมา
3. ปริมาตรกระบอกสบไมนอยกวา 30 ซีซี
4. พรอมใบมีด
จัดซื้อตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ตั้งจายจากเงินรายได
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
นาที่ 454 ลาดับที่ 22
ครุภัณฑ์โรงงาน
เครื่องเชื่อมไฟฟ้า

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อชุดบลอกลมถอดลอ จานวน 1
ชุดๆ ละ 10,000 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. ชนิดแกนเพลา (งาน นัก) 3/4 นิ้ว
2. มีที่ระบายลมดาน นา
รายละเอียดตามที่เทศบาลกา นด ไมมีในราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ โดยใชราคาในทองถิ่น รือราคาที่จัดซื้อไดอยาง
ประ ยัด ตั้งจายจากเงินรายได
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม
ครั้งที่ 4 นาที่ 453 ลาดับที่ 18
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ตเชื่อมไฟฟ้า

จานวน

25,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อตเชื่อมไฟฟ้า จานวน 1 เครื่องๆ ละ 25,000
บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- เครื่องเชื่อมอาร์ทไฟฟ้ากระแสสลับ คอยล์ทองแดงแท 100%
- มอแปลงแบบระบายความรอนดวยอากาศ
- ปรับกระแสเชื่อมโดยการเลื่อนแกนเ ล็กบนรางเลื่อนแบบตอ
เนื่องรายละเอียดตามที่เทศบาลกา นด ไมมีในราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ โดยใชราคาในทองถิ่น รือราคาที่จัดซื้อไดอยาง
ประ ยัด ตั้งจายจากเงินรายได
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม
ครั้งที่ 2 นาที่ 73 ลาดับที่ 12
แทนตัดไฟเบอร์
จานวน

10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อแทนตัดไฟเบอร์ ขนาด 14 นิ้ว จานวน 1
ตัวๆ ละ 10,000 บาท รายละเอียดตามที่เทศบาลกา นด ไมมีใน
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ โดยใชราคาในทองถิ่น รือราคาที่จัดซื้อ
ไดอยางประ ยัด ตั้งจายจากเงินรายได
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม
ครั้งที่ 4 นา 85 ลาดับที่ 6
เลื่อยยนต์ ขนาด 31.8 ซีซี
จานวน

20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเลื่อยยนต์ ขนาด 31.8 ซีซี จานวน 1
เครื่องๆ ละ 20,000 บาท
โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. ความจุกระบอกสบ 31.8 ซีซี
2. กาลังเครื่องยนต์ 1.5 กิโลวัตต์ (2.0 แรงมา)
3. น้า นัก 4.2 กิโลกรัม
4. แผนบังคับโซ 12, 18 นิ้ว
5. ความจุน้ามันเชื้อเพลิง 250 ซีซี
6. ความจุน้ามันเลี้ยงโซ 145 ซีซี
7. ขนาดโซ 3/8 นิ้ว
รายละเอียดตามที่เทศบาลกา นด ไมมีในราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ โดยใชราคาในทองถิ่น รือราคาที่จัดซื้อไดอยาง
ประ ยัด ตั้งจายจากเงินรายได
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม
ครั้งที่ 4 นา 85 ลาดับที่ 4
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เลื่อยยนต์ ขนาด 72.2 ซีซี

จานวน

40,000 บาท

จานวน

16,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเลื่อยยนต์ ขนาด 72.2 ซีซี จานวน 1
เครื่องๆ ละ 40,000 บาท
โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. ความจุกระบอกสบ 72.2 ซีซี
2. กาลังเครื่องยนต์ 3.9 กิโลวัตต์ (5.3 แรงมา)
3. น้า นัก 6.6 กิโลกรัม
4. แผนบังคับโซ 20, 25, 30 นิ้ว
5. ความจุน้ามันเชื้อเพลิง 280 ซีซี
6. ความจุน้ามันเลี้ยงโซ 360 ซีซี
7. ขนาดโซ 3/8 นิ้ว
รายละเอียดตามที่เทศบาลกา นด ไมมีในราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ โดยใชราคาในทองถิ่น รือราคาที่จัดซื้อไดอยาง
ประ ยัด ตั้งจายจากเงินรายได
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม
ครั้งที่ 4 นา 85 ลาดับที่ 5
ครุภัณฑ์สารวจ
ลอวัดระยะทาง
เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อลอวัดระยะทาง จานวน 2 ชุดๆ ละ 8,000
บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
1. เสนผาศนย์กลางของวงลอมีขนาด 320 มิลลิเมตร
2. วัดระยะทางไดถึง 9999.9 เมตร
3. อานคาไดละเอียด 10 เซนติเมตร
4. สามารถเซตศนย์ได 2 ตาแ นง คือ ที่สวนบนของดามจับและที่
มิเตอร์ (ระยะแสดงระยะ) G383
5. มีระบบเบรคควบคุมที่มือจับ
6. มีขาตั้งยันพื้นขณะ ยุดนิ่งมีเข็มสา รับชี้จุดเริ่มตนการ
วัด พรอมถุงผาสะพายสา รับเก็บและเดินทาง
รายละเอียดตามที่เทศบาลกา นด ไมมีในราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ โดยใชราคาในทองถิ่น รือราคาที่จัดซื้อไดอยาง
ประ ยัด ตั้งจายจากเงินรายได
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม
ครั้งที่ 4 นา 85 ลาดับที่ 9
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สตาฟอลมิเนียม แบบชัก

จานวน

5,000 บาท

จานวน

46,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สา รับงาน
ประมวลผล จานวน 2 เครื่องๆ ละ 23,000 บาท โดยคุณลักษณะ
พื้นฐานเป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการ
จัด าอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม ตั้งจายจากเงินรายได
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม
ครั้งที่ 1 นาที่ 145 ลาดับที่ 65
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ รือ LED สี ชนิด Network
จานวน

20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อสตาฟอลมิเนียม แบบชัก จานวน 2
อันๆ ละ 2,500 บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
1. ไมสตาฟทาจากอลมีเนียมอยางดี
2. สามารถชักออกยาว 4 เมตร และ ดเก็บได 4 ทอน
3. มีขีดแบงชองละ 1 เซนติเมตร B371 และมีเลขกากับทุกๆ 10
เซนติเมตร
4. มีซองบรรจุเก็บไมสตาฟ
รายละเอียดตามที่เทศบาลกา นด ไมมีในราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ โดยใชราคาในทองถิ่น รือราคาที่จัดซื้อไดอยาง
ประ ยัด ตั้งจายจากเงินรายได
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม
ครั้งที่ 4 นา 85 ลาดับที่ 8
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รืออิเล็กทรอนิกส์
เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สา รับประมวลผล

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ รือ LED
สี ชนิด Network แบบที่ 1 (18 นา/นาที) จานวน 2
เครื่องๆ ละ 10,000 บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานเป็นไปตาม
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัด าอุปกรณ์และ
ระบบคอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม ตั้งจายจากเงินรายได
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม
ครั้งที่ 1 นาที่ 145 ลาดับที่ 67
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คาบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
คาบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

จานวน

304,200 บาท

รวม

23,616,600 บาท

รวม

23,116,600 บาท

รวม

23,116,600 บาท

โครงการกอสรางคระบายน้าคอนกรีตเสริมเ ล็ก ซอยสุภิญโญ มที่ จานวน
6

2,069,300 บาท

เพื่อจายเป็นคาบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ขนาดใ ญของ
นวยงานกองชาง เชน รถยนต์ รถบรรทุก รถเจซีบี รถ
จักรยานยนต์และเครื่องจักรอื่นๆ ตั้งจายจากเงินรายได
งานไฟฟ้าและประปา
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
คากอสรางสิ่งสาธารณปโภค

เพื่อจายเป็นคากอสรางคระบายน้าคอนกรีตเสริมเ ล็ก ซอยสุ
ภิญโญ มที่ 6 ทอคอนกรีตเสริมเ ล็ก ศก. 0.60 เมตร ความยาว
รวมไมนอยกวา 506.00 เมตร (ตามแบบแปลนของเทศบาล) ตั้ง
จายจากเงินรายได
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม
ครั้งที่ 4 นาที่ 58 ลาดับที่ 3
โครงการกอสรางคระบายน้าคอนกรีตเสริมเ ล็ก ถนนสี่แยกไฟแดง จานวน
ตือเบาะ มที่ 10
เพื่อจายเป็นคากอสรางคระบายน้าคอนกรีตเสริมเ ล็ก ถนนสี่แยก
ไฟแดงตือเบาะ มที่ 10 คระบายน้าคอนกรีตเสริมเ ล็ก กวาง
ภายในไมนอยกวา 1.00 เมตร ความยาวรวมไมนอยกวา 10.00
เมตร (ตามแบบแปลนของเทศบาล) ตั้งจายจากเงินรายได
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม
ครั้งที่ 4 นาที่ 66 ลาดับที่ 1
โครงการกอสรางติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงจันทร์แบบ LED ถนนนิบงบาร จานวน
(สายสวนสม) มที่ 7
เพื่อจายเป็นคากอสรางติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงจันทร์แบบ LED ถนนนิ
บงบาร (สายสวนสม) มที่ 7 ขนาด 120 W. ความสง 9.00
เมตร (ตามแบบแปลนของเทศบาล) ตั้งจายจากเงินรายได
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม
ครั้งที่ 4 นาที่ 62 ลาดับที่ 5

133,000 บาท

1,710,000 บาท

นา : 113/142

วันที่พิมพ์ : 7/9/2564 09:26:41

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเ ล็ก ซอยตักวา มที่ 4

จานวน

1,928,800 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเ ล็ก ซอยตักวา ม
ที่ 4 ขนาดกวาง 6.00 เมตร ยาว 400.00 เมตร นา 0.15
เมตร รือพื้นที่ไมนอยกวา 2,400.00 ตารางเมตร ไ ลทางขาง
ละ 0.50 เมตร (ตามแบบแปลนของเทศบาล) ตั้งจายจากเงินราย
ได
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม
ครั้งที่ 4 นาที่ 55 ลาดับที่ 1
โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเ ล็ก ซอยพนทรัพย์ มที่ 12 จานวน

176,300 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเ ล็ก ซอยพน
ทรัพย์ มที่ 12 ขนาดกวาง 5.00 เมตร ยาว 40.00
เมตร นา 0.15 เมตร รือพื้นที่ไมนอยกวา 200.00 ตาราง
เมตร ไ ลทางขางละ 0.50 เมตร (ตามแบบแปลนของ
เทศบาล) ตั้งจายจากเงินรายได
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม
ครั้งที่ 4 นาที่ 69 ลาดับที่ 1
โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเ ล็ก ซอยเมาะจิ มที่ 12

จานวน

611,300 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเ ล็ก ซอยเมาะจิ ม
ที่ 12 ขนาดกวาง 3.00 เมตร ยาว 250.00 เมตร นา 0.15
เมตร รือพื้นที่ไมนอยกวา 750.00 ตารางเมตร ไ ลทางขาง
ละ 0.50 เมตร (ตามแบบแปลนของเทศบาล) ตั้งจายจากเงินราย
ได
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม
ครั้งที่ 4 นาที่ 69 ลาดับที่ 2
โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเ ล็ก ซอยยิโภชนา มที่ 11
จานวน

1,225,400 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเ ล็ก ซอยยิโภชนา ม
ที่ 11 ขนาดกวาง 6.10 - 7.20 เมตร ยาว 225.00
เมตร นา 0.15 เมตร รือพื้นที่ไมนอยกวา 1,505.00 ตาราง
เมตร (ตามแบบแปลนของเทศบาล) ตั้งจายจากเงินรายได
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม
ครั้งที่ 4 นาที่ 68 ลาดับที่ 1

นา : 114/142

วันที่พิมพ์ : 7/9/2564 09:26:41

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเ ล็ก ซอยลักษมาน 14 มที่ 3 จานวน

867,700 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเ ล็ก ซอยลักษมาน 14
มที่ 3 ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 215.00 เมตร นา 0.15
เมตร รือพื้นที่ไมนอยกวา 860.00 ตารางเมตร (ตามแบบ
แปลนของเทศบาล) ตั้งจายจากเงินรายได
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม
ครั้งที่ 4 นาที่ 54 ลาดับที่ 2
โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเ ล็ก ซอยสนามฟุตบอล มที่ 5 จานวน

528,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเ ล็ก ซอยสนาม
ฟุตบอล มที่ 5 ขนาดกวาง 4.20 เมตร ยาว 150.00
เมตร นา 0.15 เมตร รือพื้นที่ไมนอยกวา 630.00 ตาราง
เมตร ไ ลทางขางละ 0.50 เมตร (ตามแบบแปลนของ
เทศบาล) ตั้งจายจากเงินรายได
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม
ครั้งที่ 4 นาที่ 56 ลาดับที่ 1
โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเ ล็ก ซอยอาซันอุทิศ มที่ 4

จานวน

194,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเ ล็ก ซอยอาซัน
อุทิศ มที่ 4 ขนาดกวาง 3.00 เมตร ยาว 59.00 เมตร นา 0.15
เมตร รือพื้นที่ไมนอยกวา 177.00 ตารางเมตร ไ ลทางขาง
ละ 0.50 เมตร (ตามแบบแปลนของเทศบาล) ตั้งจายจากเงินราย
ได
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม
ครั้งที่ 4 นาที่ 55 ลาดับที่ 2
โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเ ล็ก ซอยอุสตะเฮาะ มที่ 2 จานวน

421,800 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเ ล็ก ซอยอุสตะ
เฮาะ มที่ 2 ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 125.00
เมตร นา 0.15 เมตร รือพื้นที่ไมนอยกวา 500.00 ตาราง
เมตร ไ ลทางขางละ 0.50 เมตร (ตามแบบแปลนของ
เทศบาล) ตั้งจายจากเงินรายได
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม
ครั้งที่ 4 นาที่ 53 ลาดับที่ 1

วันที่พิมพ์ : 7/9/2564 09:26:41

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเ ล็ก ถนนสายกาปงบาร 1 ม จานวน
ที่ 7
เพื่อจายเป็นคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเ ล็ก ถนนสายกาปงบา
ร 1 มที่ 7 ขนาดกวาง 4.50 เมตร ยาว 62.00 เมตร นา 0.15
เมตร รือพื้นที่ไมนอยกวา 279.00 ตารางเมตร ไ ลทางขาง
ละ 0.50 เมตร (ตามแบบแปลนของเทศบาล) ตั้งจายจากเงินราย
ได
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม
ครั้งที่ 4 นาที่ 62 ลาดับที่ 2
โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเ ล็ก ถนนสายกาปงบาร 2 ม จานวน
ที่ 7
เพื่อจายเป็นคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเ ล็ก ถนนสายกาปงบา
ร 2 มที่ 7 ขนาดกวาง 3.50 เมตร ยาว 65.00 เมตร นา 0.15
เมตร รือพื้นที่ไมนอยกวา 227.50 ตารางเมตร ไ ลทางขาง
ละ 0.50 เมตร (ตามแบบแปลนของเทศบาล) ตั้งจายจากเงินราย
ได
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม
ครั้งที่ 4 นาที่ 62 ลาดับที่ 3
โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเ ล็ก ถนนสายนิบงบาร 5 มที่ จานวน
7
เพื่อจายเป็นคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเ ล็ก ถนนสายนิบงบา
ร 5 มที่ 7 ขนาดกวาง 3.50 เมตร ยาว 145.00 เมตร นา 0.15
เมตร รือพื้นที่ไมนอยกวา 507.50 ตารางเมตร ไ ลทางขาง
ละ 0.50 เมตร (ตามแบบแปลนของเทศบาล) ตั้งจายจากเงินราย
ได
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม
ครั้งที่ 4 นาที่ 62 ลาดับที่ 1

นา : 115/142

249,200 บาท

212,900 บาท

471,700 บาท

นา : 116/142

วันที่พิมพ์ : 7/9/2564 09:26:41

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเ ล็ก พรอมคระบายน้า ซอย
แปดแสน มที่ 6

จานวน

เพื่อจายเป็นคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเ ล็ก พรอมคระบาย
น้า ซอยแปดแสน มที่ 6 ขนาดกวาง 5.00 เมตร ยาว 125.00
เมตร นา 0.15 เมตร รือพื้นที่ไมนอยกวา 625.00 ตาราง
เมตร ทอคอนกรีตเสริมเ ล็ก ศก. 0.60 เมตร ความยาวรวมไม
นอยกวา 250.00 เมตร (ตามแบบแปลนของเทศบาล) ตั้งจายจาก
เงินรายได
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม
ครั้งที่ 4 นาที่ 58 ลาดับที่ 2
โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเ ล็ก พรอมรางระบายน้า
จานวน
คอนกรีตเสริมเ ล็ก ยานชุมชน ซอยจโอะอุทิศ มที่ 12
เพื่อจายเป็นคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเ ล็ก พรอมรางระบาย
น้า คอนกรีตเสริมเ ล็ก ยานชุมชน ซอยจโอะอุทิศ มที่ 12
ขนาดกวาง 5.00 เมตร ยาว 80.00 เมตร นา 0.15 เมตร รือ
พื้นที่ไมนอยกวา 400.00 ตารางเมตร รางระบายน้าคอนกรีตเสริม
เ ล็ก กวางภายในไมนอยกวา 0.50 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50
เมตร ความยาวไมนอยกวา 160.00 เมตร (ตามแบบแปลนของ
เทศบาล) ตั้งจายจากเงินรายได
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม
ครั้งที่ 4 นาที่ 69 ลาดับที่ 3
โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเ ล็ก พรอมรางระบายน้า
จานวน
คอนกรีตเสริมเ ล็ก ยานชุมชน ซอยเบอร์เสง 2 มที่ 1
เพื่อจายเป็นคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเ ล็ก พรอมรางระบาย
น้าคอนกรีตเสริมเ ล็ก ยานชุมชน ซอยเบอร์เสง 2 มที่ 1 ขนาด
กวาง 4.00 เมตร ยาว 139.00 เมตร นา 0.15 เมตร รือพื้นที่
ไมนอยกวา 556.00 ตารางเมตร รางระบายน้าคอนกรีตเสริม
เ ล็กกวางภายในไมนอยกวา 0.50 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50
เมตร ความยาวไมนอยกวา 278.00 เมตร (ตามแบบแปลนของ
เทศบาล) ตั้งจายจากเงินรายได
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม
ครั้งที่ 4 นาที่ 49 ลาดับที่ 3

1,519,500 บาท

1,106,700 บาท

1,789,000 บาท

นา : 117/142

วันที่พิมพ์ : 7/9/2564 09:26:41

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเ ล็ก สายเปาะยานิ 1 มที่ 3

จานวน

เพื่อจายเป็นคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเ ล็ก ซอยเปาะยานิ 1
มที่ 3 ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 365.00 เมตร นา 0.15
เมตร รือพื้นที่ไมนอยกวา 1,460.00 ตารางเมตร ไ ลทางขาง
ละ 0.50 เมตร (ตามแบบแปลนของเทศบาล) ตั้งจายจากเงินราย
ได
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม
ครั้งที่ 4 นาที่ 64 ลาดับที่ 1
โครงการกอสรางถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยดาโอะเจะ จานวน
นิ มที่8
เพื่อจายเป็นคากอสรางถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอย
ดาโอะเจะนิ มที่ 8 ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 558.00
เมตร นา 0.05 เมตร รือพื้นที่ไมนอยกวา 2,232.00 ตาราง
เมตร (ตามแบบแปลนของเทศบาล) ตั้งจายจากเงินรายได
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม
ครั้งที่ 4 นาที่ 63 ลาดับที่ 1
โครงการกอสรางถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยมุสลิม
จานวน
ปอเนาะ 3 มที่ 6
เพื่อจายเป็นคากอสรางถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอย
มุสลิมปอเนาะ 3 มที่ 6 ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 203.00
เมตร นา 0.05 เมตร รือพื้นที่ไมนอยกวา 812.00 ตาราง
เมตร (ตามแบบแปลนของเทศบาล) ตั้งจายจากเงินรายได
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม
ครั้งที่ 4 นาที่ 58 ลาดับที่ 4
โครงการกอสรางรางระบายน้าคอนกรีตเสริมเ ล็ก ยานชุมชน ซอยก จานวน
โบร์ (กาปงบเกะใน) มที่ 8
เพื่อจายเป็นคากอสรางคระบายน้าคอนกรีตเสริมเ ล็ก ยานชุมชน
ซอยกโบร์ (กาปงบเกะใน) มที่ 8 รางระบายน้าคอนกรีตเสริม
เ ล็ก กวางภายในไมนอยกวา 0.50 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.30
เมตร ความยาวรวมไมนอยกวา 380.00 เมตร (ตามแบบแปลน
ของเทศบาล) ตั้งจายจากเงินรายได
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม
ครั้งที่ 4 นาที่ 63 ลาดับที่ 2

1,671,500 บาท

1,883,800 บาท

576,300 บาท

1,503,500 บาท
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โครงการกอสรางรางระบายน้าคอนกรีตเสริมเ ล็ก ยานชุมชน ซอย จานวน
สัมพันธ์ มที่ 12
เพื่อจายเป็นคากอสรางรางระบายน้าคอนกรีตเสริมเ ล็ก ยาน
ชุมชน ซอยสัมพันธ์ มที่ 12 รางระบายน้าคอนกรีตเสริม
เ ล็ก กวางภายในไมนอยกวา 0.50 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.70
เมตร ความยาวรวมไมนอยกวา 113.00 เมตร (ตามแบบแปลน
ของเทศบาล) ตั้งจายจากเงินรายได
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม
ครั้งที่ 4 นาที่ 69 ลาดับที่ 4
โครงการบุกเบิกถนน ินคลุก ซอยดารุลมฮายีรีน มที่ 1

741,000 บาท

จานวน

336,900 บาท

เพื่อจายเป็นคาบุกเบิกถนน ินคลุก ซอยดารุลมฮายีรีน มที่ 1
ขนาดกวาง 9.00 เมตร ยาว 124.00 เมตร นา 0.15 เมตร รือ
พื้นที่ไมนอยกวา 1,160.00 ตารางเมตร (ตามแบบแปลนของ
เทศบาล) ตั้งจายจากเงินรายได
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม
ครั้งที่ 4 นาที่ 49 ลาดับที่ 1
โครงการบุกเบิกถนน ินคลุก ซอย ลังมัสยิด มที่ 6
จานวน

142,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบุกเบิกถนน ินคลุก ซอย ลังมัสยิด มที่ 6 ขนาด
กวาง 8.00 เมตร ยาว 55.00 เมตร นา 0.15 เมตร รือพื้นที่ไม
นอยกวา 440.00 ตารางเมตร (ตามแบบแปลนของเทศบาล) ตั้ง
จายจากเงินรายได
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม
ครั้งที่ 4 นาที่ 58 ลาดับที่ 1
โครงการรื้อพรอมกอสรางระบบประปา มที่ 11
จานวน

547,000 บาท

เพื่อจายเป็นคารื้อพรอมกอสรางระบบประปา มที่ 11 (ตาม
แบบแปลนของเทศบาล) ตั้งจายจากเงินรายได
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม
ครั้งที่ 4 นาที่ 68 ลาดับที่ 2
คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง
คาบารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง
เพื่อจายเป็นคาบารุงรักษา รือซอมแซมที่ดินและสิ่งกอสราง รวม
ทั้งทรัพย์สินอื่นๆ ที่เป็นทรัพย์สินของเทศบาลเมืองสะเตงนอก รือ
รับถายโอนจากสวนราชการอื่นและอื่นๆ ที่เขาประเภทรายจาย
นี้ ตั้งจายจากเงินรายได

จานวน

500,000 บาท
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งบเงินอุดหนุน

รวม

500,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม

500,000 บาท

จานวน

500,000 บาท

รวม

7,837,200 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

7,837,200 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

7,837,200 บาท

จานวน

7,762,200 บาท

จานวน

35,000 บาท

เงินอุด นุนสวนราชการ
เงินอุด นุนสวนราชการ
เพื่อจายเป็นเงินอุด นุนสา รับขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ รือติด
ตั้งโคมไฟเสาสง มที่ 1 - 13 ตาบลสะเตงนอก เป็นเงินอุด นุน
นวยงานของรัฐ เพื่อจายเป็นคาขยายเขตไฟฟ้าพรอมสาย
พาด ภายในเขตเทศบาลเมืองสะเตงนอก (ตามแบบแปลนของ
เทศบาล) ตั้งจายจากเงินรายได
งานกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

รายจายเพื่อใ ไดมาซึ่งบริการ
รายจายเพื่อใ ไดมาซึ่งบริการ
เพื่อจายเป็นคารับวารสาร คาเย็บเขาปก นังสือ คาธรรมเนียม
และลงทะเบียนตางๆ คาใชจายในการจัดซื้อจัดจางโดยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ คาจางเ มาบริการตางๆ และคาจางเ มาแรงงาน
บุคคลภายนอก มาทาการอยางใดอยาง นึ่ง กรณีที่เทศบาลเมือง
สะเตงนอกไมสามารถดาเนินการไดเอง เชน คาประกันภัยรถ
ยนต์ คาเชาที่จอดรถ คาเชาอาคารและที่ดิน คาจัดไมดอกไม
ประดับซุมงานพิธีและอื่นๆ ที่เขาประเภทรายจายนี้ ตั้งจายจาก
เงินรายได
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ
โครงการ (Big cleaning day) นาบานนามอง
เพื่อจายเป็นคาใชจายตางๆ ตามโครงการ (Big cleaning day)
นาบานนามอง เชน คาอา าร คาวัสดุอุปกรณ์และอื่นๆ ที่เขา
ประเภทรายจายนี้ ตั้งจายจากเงินรายได
- ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) นาที่ 386
ลาดับที่ 23
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โครงการคัดแยกขยะ

จานวน

20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายตางๆ ตามโครงการคัดแยกขยะ เชน คา
อา าร คาวัสดุอุปกรณ์และอื่นๆ ที่เขาประเภทรายจายนี้ ตั้งจาย
จากเงินรายได
- ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) นาที่ 386
ลาดับที่ 21
โครงการอบรมในการปฏิบัติงานดานการจัดเก็บขยะ

จานวน

20,000 บาท

รวม

680,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

680,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

680,000 บาท

จานวน

70,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายตางๆ ตามโครงการอบรมในการปฏิบัติงาน
ดานการจัดเก็บขยะ เชน คาอา าร คาวัสดุอุปกรณ์และอื่นๆ ที่เขา
ประเภทรายจายนี้ ตั้งจายจากเงินรายได
- ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม
ครั้งที่ 4 นาที่ 46 ลาดับที่ 6
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ
โครงการคายคุณธรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนาวิถีชีวิตพอเพียงส
ชุมชน
เพื่อจายเป็นคาใชจายตางๆ ในโครงการคายคุณธรรมปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมนาวิถีชีวิตพอเพียงสชุมชน เชน คาอา าร คาวัสดุ
อุปกรณ์ คาวิทยากรและอื่นๆ ที่เขาประเภทรายจายนี้ ตั้งจายจาก
เงินรายได
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม
ครั้งที่ 4 นาที่ 76 ลาดับที่ 5
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โครงการชวยเ ลือประชาชนตามอานาจ นาที่ขององค์กรปกครอง
สวนทองถิ่น

จานวน

200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายตางๆ ในโครงการชวยเ ลือประชาชนตาม
อานาจ นาที่ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น เชน การชวยเ ลือ
ดานการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต การใ ความชวยเ ลือ
เกษตรกรผมีรายไดนอย การชวยเ ลือการเกิดอัคคภัยที่ไมเขาขาย
ภัยพิบัติ การป้องกันและควบคุมโรคติดตอ โดยถือปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงม าดไทย วาดวยคาใชจายเพื่อชวยเ ลือ
ประชาชนตามอานาจ นาที่ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
.2560 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม
ครั้งที่ 1 นาที่ 135 ลาดับที่ 1
โครงการประชุมชี้แจงและศึกษาดงานกองทุนสวัสดิการสังคม
จานวน

50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายตางๆ ในโครงการประชุมชี้แจงและศึกษาด
งานกองทุนสวัสดิการสังคม เชน คาอา าร คาวัสดุอุปกรณ์ คา
วิทยากรและอื่นๆ ที่เขาประเภทรายจายนี้ ตั้งจายจากเงินรายได
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) นาที่ 428
ลาดับที่ 27
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดงานการสรางความรใน ลักการมีสวน จานวน
รวมในระบอบประชาธิปไตยแกประชาชนในพื้นที่ตาบลสะเตงนอก
เพื่อจายเป็นคาใชจายตางๆ ในโครงการฝึกอบรมและศึกษาดงาน
การสรางความรใน ลักการมีสวนรวมในระบอบประชาธิปไตยแก
ประชาชนในพื้นที่ตาบลสะเตงนอก เชน คาอา าร คาวัสดุ
อุปกรณ์ คาวิทยากรและอื่นๆ ที่เขาประเภทรายจายนี้ ตั้งจายจาก
เงินรายได
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) นาที่ 427
ลาดับที่ 23
โครงการพัฒนาศักยภาพสตรี
จานวน
เพื่อจายเป็นคาใชจายตางๆ ในโครงการพัฒนาศักยภาพ
สตรี เชน คาอา าร คาวัสดุอุปกรณ์ คาวิทยากรและอื่นๆ ที่เขา
ประเภทรายจายนี้ ตั้งจายจากเงินรายได
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) นาที่ 374
ลาดับที่ 6

100,000 บาท

50,000 บาท
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โครงการสงเสริมใ มีการจัดตั้งส กรณ์ชุมชนในตาบลสะเตงนอก

จานวน

100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายตางๆ ในโครงการสงเสริมใ มีการจัดตั้ง
ส กรณ์ชุมชนในตาบลสะเตงนอก เชน คาอา าร คาวัสดุ
อุปกรณ์ คาวิทยากรและอื่นๆ ที่เขาประเภทรายจายนี้ ตั้งจายจาก
เงินรายได
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม
ครั้งที่ 1 นาที่ 135 ลาดับที่ 4
โครงการสงเสริมอาชีพกลุมตัดเย็บเสื้อผาสตรี
จานวน

40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายตางๆ ในโครงการสงเสริมอาชีพกลุมตัดเย็บ
เสื้อผาสตรี เชน คาอา าร คาวัสดุอุปกรณ์ คาวิทยากรและอื่นๆ ที่
เขาประเภทรายจายนี้ ตั้งจายจากเงินรายได
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม
ครั้งที่ 4 นาที่ 76 ลาดับที่ 6
โครงการสนับสนุนใ นักเรียนนักศึกษาเขาทางานชวงปดภาคเรียน จานวน

50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายตางๆ ในโครงการสนับสนุนใ นักเรียนนัก
ศึกษาเขาทางานชวงปดภาคเรียน โดยจายเป็นคาจาง รือคาตอบ
แทนใ ทางานอยางใดอยาง นึ่งตามที่เทศบาลกา นด และคาใช
จายอื่นๆ ที่เขาประเภทรายจายนี้ ตั้งจายจากเงินรายได
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) นาที่ 374
ลาดับที่ 7
โครงการสารวจขอมลพื้นฐานในครัวเรือนในพื้นที่ตาบลสะเตงนอก จานวน

20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายตางๆ ในโครงการสารวจขอมลพื้นฐานใน
ครัวเรือนในพื้นที่ตาบลสะเตงนอก เชน คาอา าร คาวัสดุ
อุปกรณ์ คาวิทยากร คาจางเ มาบริการในการสารวจขอมลพื้น
ฐานครัวเรือนในพื้นที่ตาบลสะเตงนอกและคาใชจายอื่นๆ ที่เขา
ประเภทรายจายนี้ ตั้งจายจากเงินรายได
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) นาที่ 428
ลาดับที่ 26
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แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ

รวม

4,162,640 บาท

รวม

902,640 บาท

รวม

902,640 บาท

จานวน

422,640 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือน คาตอบแทนรายเดือน เงินเพิ่มอื่นๆ ที่จาย
ควบกับเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจาป ใ แก
พนักงานเทศบาล ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
จัง วัดยะลา เรื่อง ลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริ ารงาน
บุคคลของเทศบาล ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2545 และพระราช
บัญญัติระเบียบงานบริ ารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 ตาม
ที่ปรากฏในแผนอัตรากาลังสามป และที่แกไขเพิ่มเติมจนถึง
ปัจจุบัน โดยคานวณตั้งจายไว จานวน 12 เดือน ตั้งจายจากเงิน
รายได
เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ รือพนักงานสวนทองถิ่น
จานวน

30,000 บาท

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนขาราชการ รือพนักงานสวนทองถิ่น

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆ ของพนักงาน ตามที่ปรากฏในแผน
อัตรากาลัง และที่แกไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน โดยคานวณตั้งจาย
ไวจานวน 12 เดือน ตามประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต
. เรื่อง กา นด ลักเกณฑ์การใ ขาราชการ รือพนักงานสวนทอง
ถิ่นไดรับเงินคาตอบแทนนอกเ นือจากเงินเดือน ลงวัน
ที่ 22 เมษายน 2547 และ นังสือ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
0809.3/ว 28 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2548 เรื่อง แนวทางปฏิบัติ
เกี่ยวกับการเบิกจายเงินคาตอบแทนนอกเ นือจากเงินเดือน และ
ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่องกา นดมาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับ ลักเกณฑ์การใ พนักงานสวนทองถิ่น ลกจางและ
พนักงานจางขององค์กรปกครองสวนทองถิ่นไดรับเงินเพิ่มการ
ครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) และคาตอบแทนผปฏิบัติงานพื้นที่
พิเศษ ตั้งจายจากเงินรายได
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คาตอบแทนพนักงานจาง

จานวน

324,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจาง ตามประกาศพนักงาน
เทศบาลจัง วัดยะลา เรื่อง ลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการ
บริ ารงานบุคคลของเทศบาล ลงวัน
ที่ 14 พฤศจิกายน 2545 และพระราชบัญญัติระเบียบบริ ารงาน
บุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 ตามที่ปรากฏในแผนอัตรากาลังสาม
ปและที่แกไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน โดยคานวณไว 12 เดือน ตั้ง
จายจากเงินรายได
เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง
จานวน

126,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานจาง ตามประกาศพนักงาน
เทศบาลจัง วัดยะลา เรื่อง ลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการ
บริ ารงานบุคคลของเทศบาล ลงวัน
ที่ 14 พฤศจิกายน 2545 และพระราชบัญญัติระเบียบบริ ารงาน
บุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 ตามที่ปรากฏในแผนอัตรากาลังสาม
ป และที่แกไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน โดยคานวณตั้ง
ไว 12 เดือน ตั้งจายจากเงินรายได
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนแกเจา นาที่ทองถิ่นที่ปฏิบัติงานตาม
นาที่ปกติโดยลักษณะงานสวนใ ญตองปฏิบัติงานในที่ตั้งสานัก
งานและไดปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในที่ตั้งสานักงาน รือโดย
ลักษณะงานสวนใ ญตองปฏิบัติงานนอกที่ตั้งสานักงานและได
ปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการนอกเขตที่ตองสานักงาน รือโดย
ลักษณะงานปกติตองปฏิบัติงานในลักษณะที่เป็นผลัด รือกะและ
ไดปฏิบัติงานนอกผลัด รือกะของตนและใ มายความรวมถึงเงิน
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ.2559 ตั้งจายจากเงินรายได

รวม

2,809,000 บาท

รวม

65,000 บาท

จานวน

5,000 บาท

นา : 125/142

วันที่พิมพ์ : 7/9/2564 09:26:41

คาเชาบาน

จานวน

60,000 บาท

รวม

2,124,000 บาท

จานวน

1,504,000 บาท

จานวน

400,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในโครงการแขงขันกีฬาตานยาเสพติด สะ
เตงนอกคัพ เชน คาวิทยากร คาตอบแทนกรรมการตางๆ คาจัดทา
ป้ายชื่อ คาอา าร คาวัสดุอุปกรณ์ คาทาเกียรติบัตรและอื่นๆ ที่
เขาประเภทรายจายนี้ ตั้งจายจากเงินรายได
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) นาที่ 403
ลาดับที่ 3
โครงการแขงขันกีฬาเทศบาลสัมพันธ์
จานวน

30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบานใ แกพนักงานเทศบาลผมีสิทธิเบิกคาเชา
บานตามระเบียบกระทรวงม าดไทยวาดวยคาเชาบานของขา
ราชการสวนทองถิ่น พ.ศ.2551 แกไขเพิ่มเติม และ นังสือ
กระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ ว 5862 ลงวัน
ที่ 12 ตุลาคม 2559 เรื่อง ลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิก
จายเงินคาเชาบานของขาราชการสวนทองถิ่นและ นังสือสั่งการ
ตางๆ ที่เกี่ยวของ ตั้งจายจากเงินรายได
ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อใ ไดมาซึ่งบริการ
รายจายเพื่อใ ไดมาซึ่งบริการ
เพื่อจายเป็นคาจางเ มาแรงงานบุคคลภายนอกมาทาการอยางใด
อยาง นึ่ง กรณีที่เทศบาลเมืองสะเตงนอกไมสามารถดาเนินการ
เองได เชน คาทาความสะอาดสนามกีฬา คาจางรักษาความ
ปลอดภัยสนามกีฬาและศนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา คาจางผดแล
ใ คาแนะนาการใชอุปกรณ์ออกกาลังกายศนย์วิทยาศาสตร์การ
กีฬาและอื่นๆ ที่เขาประเภทรายจายนี้ ตั้งจายจากเงินรายได
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ
โครงการแขงขันกีฬาตานยาเสพติด สะเตงนอกคัพ

เพื่อจายเป็นคาใชจายในโครงการแขงขันกีฬาเทศบาล
สัมพันธ์ เชน คาวิทยากร คาตอบแทนกรรมการตางๆ คาจัดทา
ป้ายชื่อ คาอา าร คาวัสดุอุปกรณ์ คาทาเกียรติบัตรและอื่นๆ ที่
เขาประเภทรายจายนี้ ตั้งจายจากเงินรายได
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม
ครั้งที่ 4 นาที่ 78 ลาดับที่ 3
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โครงการจัดตั้งศนย์กีฬาและนันทนาการเทศบาลเมืองสะเตงนอก

จานวน

40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในโครงการจัดตั้งศนย์กีฬาและนันทนาการ
เทศบาลเมืองสะเตงนอกแขงขันกีฬาตานยาเสพติด สะเตงนอก
คัพ เชน คาวิทยากร คาตอบแทนกรรมการตางๆ คาจัดทาป้าย
บอร์ดประชาสัมพันธ์ ชั้นวางอุปกรณ์ ที่เก็บอุปกรณ์กีฬา คา
อา าร คาวัสดุอุปกรณ์ คาทาเกียรติบัตรและอื่นๆ ที่เขาประเภท
รายจายนี้ ตั้งจายจากเงินรายได
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม
ครั้งที่ 4 นาที่ 78 ลาดับที่ 4
โครงการสงเสริมการเตนแอโรบิคประกอบอุปกรณ์
จานวน

20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในโครงการสงเสริมการเตนแอโรบิ
คประกอบอุปกรณ์ เชน คาวิทยากร คาตอบแทนกรรมการ
ตางๆ คาจัดทาป้ายชื่อ คาอา าร คาวัสดุอุปกรณ์ คาทาเกียรติ
บัตรและอื่นๆ ที่เขาประเภทรายจายนี้ ตั้งจายจากเงินรายได
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) นาที่ 407
ลาดับที่ 25
โครงการสงเสริมทักษะกีฬาเด็กและเยาวชน

จานวน

50,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในโครงการสงเสริมทักษะกีฬาเด็กและ
เยาวชน เชน คาวิทยากร คาตอบแทนกรรมการตางๆ คาจัดทา
ป้ายชื่อ คาอา าร คาวัสดุอุปกรณ์ คาทาเกียรติบัตรและอื่นๆ ที่
เขาประเภทรายจายนี้ ตั้งจายจากเงินรายได
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม
ครั้งที่ 4 นาที่ 78 ลาดับที่ 1
โครงการสงเสริมและสนับสนุนการสงนักกีฬาเขารวมแขงขันกับ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น รือ นวยงานอื่นๆ
เพื่อจายเป็นคาใชจายในโครงการสงเสริมและสนับสนุนการสงนัก
กีฬาเขารวมแขงขันกับองค์กรปกครองสวนทองถิ่น รือ นวยงาน
อื่นๆ เชน คาวิทยากร คาตอบแทนกรรมการตางๆ คาจัดทาป้าย
ชื่อ คาอา าร คาวัสดุอุปกรณ์ คาทาเกียรติบัตรและอื่นๆ ที่เขา
ประเภทรายจายนี้ ตั้งจายจากเงินรายได
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) นาที่ 403
ลาดับที่ 2
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โครงการอบรมทักษะกีฬาภาคฤดรอน

จานวน

30,000 บาท

รวม

290,000 บาท

วัสดุสานักงาน

จานวน

20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุสานักงาน ประเภทวัสดุคงทนและสิ้น
เปลือง รวมถึงรายจายที่ตองชาระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขน
สง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง อาทิ เครื่องคิด
เลข กระดาษ แฟ้ม ปากกา ยางลบและอื่นๆ ที่เขาประเภทราย
จายนี้ ตั้งจายจากเงินรายได
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

จานวน

40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ประเภทวัสดุคงทนและวัสดุสิ้น
เปลือง รวมถึงรายจายที่ตองชาระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขน
สง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง อาทิเชน เครื่องวัดกระแส
ไฟฟ้า มาตรสา รับวัดวงจรไฟฟ้า เครื่องประจุไฟฟ้า ฟวส์ เทปพัน
สายไฟ สายไฟฟ้า ลอดไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้าและอื่นๆ ที่เขา
ประเภทรายจายนี้ ตั้งจายจากเงินรายได
วัสดุกอสราง
จานวน

50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในโครงการอบรมทักษะกีฬาภาคฤด
รอน เชน คาวิทยากร คาตอบแทนกรรมการตางๆ คาจัดทาป้าย
ชื่อ คาอา าร คาวัสดุอุปกรณ์ คาทาเกียรติบัตรและอื่นๆ ที่เขา
ประเภทรายจายนี้ ตั้งจายจากเงินรายได
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) นาที่ 409
ลาดับที่ 35
ค่าวัสดุ

เพื่อจายเป็นคาวัสดุกอสราง ประเภทวัสดุคงทนและวัสดุสิ้น
เปลือง รวมถึงรายจายที่ตองชาระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขน
สง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง อาทิ
เชน ชะแลง จอบ สิ่ว เสียม เลื่อย ขวาน เทปวัดระยะไกล ตลับ
เมตร ปนซีเมนต์ ทราย กระเบื้อง สังกะสี ตะป เ ล็กเสน แปรง
ทาสี ทอน้าและอื่นๆ ที่เขาประเภทรายจายนี้ ตั้งจายจากเงินราย
ได
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วัสดุการเกษตร

จานวน

30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุการเกษตร ประเภทวัสดุคงทนและวัสดุสิ้น
เปลือง รวมถึงรายจายที่ตองชาระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขน
สง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง อาทิเชน สปริง
เกอร์ จอบ มุด จานพรวน คราดซี่พรวนดินระ วาง
แถว เคียว อวน ผาใบ รือผาพลาสติด วัสดุเพาะชา ปุยและ
อื่นๆ ที่เขาประเภทรายจายนี้ ตั้งจายจากเงินรายได
วัสดุโฆษณาและเผยแพร

จานวน

20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร ประเภทวัสดุคงทนและ
วัสดุสิ้นเปลือง รวมทั้งรายจายที่ตองชาระพรอมกับคาวัสดุ เชน คา
ขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง อาทิเชน บอร์ดประชา
สัมพันธ์ พกัน สี กระดาษเขียนโปสเตอร์ และอื่นๆ ที่เขาประเภท
รายจายนี้ ตั้งจายจากเงินรายได
วัสดุกีฬา
จานวน

130,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุกีฬา ประเภทวัสดุคงทนและวัสดุสิ้น
เปลือง รวมถึงรายจายที่ตองชาระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขน
สง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง อาทิเชน วงยาง ลก
ฟุตบอล ลกปงปอง ไมตีปงปอง ลกแชร์บอล ไมแบดมินตัน ไม
เทนนิส ลกเทนนิส เชือกกระโดด ดาบสองมือ ตะกรอ ตะกรา
วายแชร์บอล ตาขายกีฬา นก วีด นาฬิกาจับเวลา นวม ลกทุม
น้า นัก เสาตาขายกีฬา ฯลฯ และอื่นๆ ที่เขาประเภทรายจาย
นี้ ตั้งจายจากเงินรายได
ค่าสาธารณูปโภค

รวม

330,000 บาท

คาไฟฟ้า

จานวน

300,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาไฟฟ้าสา รับสานักงาน/ที่สาธารณะ รวมถึงคาใช
จายที่ตองชาระพรอมกัน เชน คาบริการ คาภาษีและอื่นๆ ที่เขา
ประเภทรายจายนี้ ตั้งจายจากเงินรายได
คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม

จานวน

30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม รวมถึงคาใชจาย
เพื่อใ ไดมาซึ่งบริการดังกลาวและคาใชจายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการ
ใชบริการเชน คาเชาเครื่อง คาโทรภาพ คาเทเลกซ์ คาวิทยุสื่อ
สาร คาสื่อสารผานดาวเทียม คาใชจายเกี่ยวกับการใชระบบ
อินเตอร์เนต อินเตอร์เนตการ์ดและอื่นๆ ที่เขาประเภทรายจาย
นี้ ตั้งจายจากเงินรายได
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งบลงทุน

รวม

451,000 บาท

รวม

451,000 บาท

เกาอี้ทางาน

จานวน

7,500 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเกาอี้ทางาน จานวน 3 ตัวๆ ละ 2,500
บาท รายละเอียดตามที่เทศบาลกา นด ไมมีในราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ โดยใชราคาในทองถิ่น รือราคาที่ซื้อไดอยาง
ประ ยัด ตั้งจายจากเงินรายได
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม
ครั้งที่ 4 นาที่ 88 ลาดับที่ 29
โตะทางาน

จานวน

22,500 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อโตะทางาน จานวน 3 ตัวๆ ละ 7,500
บาท รายละเอียดตามที่เทศบาลกา นด ไมมีในราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ โดยใชราคาในทองถิ่น รือราคาที่ซื้อไดอยาง
ประ ยัด ตั้งจายจากเงินรายได
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม
ครั้งที่ 4 นาที่ 88 ลาดับที่ 28
พัดลม

จานวน

12,000 บาท

ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สานักงาน

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อพัดลม แบบอุตสา กรรม จานวน 3
ตัวๆ ละ 4,000 บาท ขนาดใบพัด 25 นิ้ว ระดับควบคุมแรงลม 3
ระดับ ตามรายละเอียดที่เทศบาลกา นด ไมมีในราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ โดยใชราคาในทองถิ่น รือราคาที่ซื้อไดอยาง
ประ ยัด ตั้งจายจากเงินรายได
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม
ครั้งที่ 4 นาที่ 89 ลาดับที่ 30
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ครุภัณฑ์งานบานงานครัว
คลเลอร์น้าสแตนเลส

จานวน

21,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อคลเลอร์น้าสแตนเลส จานวน 3
ถังๆ ละ 7,000 บาท โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
1. ขนาดไมต่ากวา 50 เซนติเมตร
2. ทาจากสแตนเลส
3. กอกค
4. มี จับ
ตามรายละเอียดที่เทศบาลกา นด ไมมีในราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ โดยใชราคาในทองถิ่น รือราคาที่ซื้อไดอยาง
ประ ยัด ตั้งจายจากเงินรายได
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม
ครั้งที่ 4 นาที่ 89 ลาดับที่ 31
เครื่องตัด ญา

จานวน

13,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องตัด ญา แบบเข็น จานวน 1
เครื่องๆ ละ 13,000 บาท ตามรายละเอียดที่เทศบาลกา นด ไม
มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์ โดยใชราคาในทองถิ่น รือราคาที่ซื้อ
ไดอยางประ ยัด ตั้งจายจากเงินรายได
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม
ครั้งที่ 4 นาที่ 89 ลาดับที่ 32
ครุภัณฑ์กีฬา
เครื่องจักรยานออกกาลังกาย
เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องจักรยานออกกาลังกาย จานวน 2
เครื่องๆ ละ 25,000 บาท ตามรายละเอียดที่เทศบาลกา นด ไม
มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์ โดยใชราคาในทองถิ่น รือราคาที่ซื้อ
ไดอยางประ ยัด ตั้งจายจากเงินรายได
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม
ครั้งที่ 4 นาที่ 88 ลาดับที่ 23
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เครื่องบริ ารขากาวเดินค

จานวน

75,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องบริ ารขากาวเดินค จานวน 2
เครื่องๆ ละ 37,500 บาท ตามรายละเอียดที่เทศบาลกา นด ไม
มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์ โดยใชราคาในทองถิ่น รือราคาที่ซื้อ
ไดอยางประ ยัด ตั้งจายจากเงินรายได
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม
ครั้งที่ 4 นาที่ 88 ลาดับที่ 25
เครื่องลวิ่งไฟฟ้า
จานวน

100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องลวิ่งไฟฟ้า จานวน 4
เครื่องๆ ละ 25,000 บาท ตามรายละเอียดที่เทศบาลกา นด ไม
มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์ โดยใชราคาในทองถิ่น รือราคาที่ซื้อ
ไดอยางประ ยัด ตั้งจายจากเงินรายได
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม
ครั้งที่ 4 นาที่ 88 ลาดับที่ 22
เครื่องเสริมสรางกลามเนื้อไ ล
จานวน

60,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องเสริมสรางกลามเนื้อไ ล จานวน 2
เครื่องๆ ละ 30,000 บาท ตามรายละเอียดที่เทศบาลกา นด ไม
มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์ โดยใชราคาในทองถิ่น รือราคาที่ซื้อ
ไดอยางประ ยัด ตั้งจายจากเงินรายได
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม
ครั้งที่ 4 นาที่ 88 ลาดับที่ 24
ที่พักนักกีฬา
จานวน

60,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อที่พักนักกีฬา จานวน 2 ซุมๆ ละ 30,000
บาท โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
1. ซุมที่พักนักกีฬา ขนาดนั่งได 8 - 10 คน
2. ลังคาซุมทามาจากแผนโพลี
3. โครงสรางชวงลางทามาจากเ ล็กกลม
ตามรายละเอียดที่เทศบาลกา นด ไมมีในราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ โดยใชราคาในทองถิ่น รือราคาที่ซื้อไดอยาง
ประ ยัด ตั้งจายจากเงินรายได
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม
ครั้งที่ 4 นาที่ 88 ลาดับที่ 33
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คาบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
คาบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

จานวน

30,000 บาท

รวม

2,979,000 บาท

รวม

590,000 บาท

รวม

590,000 บาท

จานวน

350,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือน คาตอบแทนรายเดือน เงินเพิ่มอื่นๆ ที่จาย
ควบกับเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจาป ใ แก
พนักงานเทศบาล ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
จัง วัดยะลา เรื่อง ลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริ ารงาน
บุคคลของเทศบาล ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2545 และพระราช
บัญญัติระเบียบงานบริ ารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 ตาม
ที่ปรากฏในแผนอัตรากาลังสามป และที่แกไขเพิ่มเติมจนถึง
ปัจจุบัน โดยคานวณตั้งจายไว จานวน 12 เดือน ตั้งจายจากเงิน
รายได
เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ รือพนักงานสวนทองถิ่น
จานวน

30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ เชน อุปกรณ์
กีฬา เครื่องออกกาลังกายและอื่นๆ ที่เขาประเภทรายจายนี้ ตั้ง
จายจากเงินรายได
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนขาราชการ รือพนักงานสวนทองถิ่น

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆ ของพนักงาน ตามที่ปรากฏในแผน
อัตรากาลัง และที่แกไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน โดยคานวณตั้งจาย
ไวจานวน 12 เดือน ตามประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต
. เรื่อง กา นด ลักเกณฑ์การใ ขาราชการ รือพนักงานสวนทอง
ถิ่นไดรับเงินคาตอบแทนนอกเ นือจากเงินเดือน ลงวัน
ที่ 22 เมษายน 2547 และ นังสือ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
0809.3/ว 28 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2548 เรื่อง แนวทางปฏิบัติ
เกี่ยวกับการเบิกจายเงินคาตอบแทนนอกเ นือจากเงินเดือน และ
ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่องกา นดมาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับ ลักเกณฑ์การใ พนักงานสวนทองถิ่น ลกจางและ
พนักงานจางขององค์กรปกครองสวนทองถิ่นไดรับเงินเพิ่มการ
ครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) และคาตอบแทนผปฏิบัติงานพื้นที่
พิเศษ ตั้งจายจากเงินรายได
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คาตอบแทนพนักงานจาง

จานวน

168,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจาง ตามประกาศพนักงาน
เทศบาลจัง วัดยะลา เรื่อง ลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการ
บริ ารงานบุคคลของเทศบาล ลงวัน
ที่ 14 พฤศจิกายน 2545 และพระราชบัญญัติระเบียบบริ ารงาน
บุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 ตามที่ปรากฏในแผนอัตรากาลังสาม
ปและที่แกไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน โดยคานวณไว 12 เดือน ตั้ง
จายจากเงินรายได
เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง
จานวน

42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานจาง ตามประกาศพนักงาน
เทศบาลจัง วัดยะลา เรื่อง ลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการ
บริ ารงานบุคคลของเทศบาล ลงวัน
ที่ 14 พฤศจิกายน 2545 และพระราชบัญญัติระเบียบบริ ารงาน
บุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 ตามที่ปรากฏในแผนอัตรากาลังสาม
ป และที่แกไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน โดยคานวณตั้ง
ไว 12 เดือน ตั้งจายจากเงินรายได
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนแกเจา นาที่ทองถิ่นที่ปฏิบัติงานตาม
นาที่ปกติโดยลักษณะงานสวนใ ญตองปฏิบัติงานในที่ตั้งสานัก
งานและไดปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในที่ตั้งสานักงาน รือโดย
ลักษณะงานสวนใ ญตองปฏิบัติงานนอกที่ตั้งสานักงานและได
ปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการนอกเขตที่ตองสานักงาน รือโดย
ลักษณะงานปกติตองปฏิบัติงานในลักษณะที่เป็นผลัด รือกะและ
ไดปฏิบัติงานนอกผลัด รือกะของตนและใ มายความรวมถึงเงิน
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ.2559 ตั้งจายจากเงินรายได

รวม

2,158,000 บาท

รวม

70,000 บาท

จานวน

5,000 บาท

นา : 134/142

วันที่พิมพ์ : 7/9/2564 09:26:41

คาเชาบาน

จานวน

60,000 บาท

จานวน

5,000 บาท

รวม

2,088,000 บาท

จานวน

108,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบานใ แกพนักงานเทศบาลผมีสิทธิเบิกคาเชา
บานตามระเบียบกระทรวงม าดไทยวาดวยคาเชาบานของขา
ราชการสวนทองถิ่น พ.ศ.2551 แกไขเพิ่มเติม และ นังสือ
กระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ ว 5862 ลงวัน
ที่ 12 ตุลาคม 2559 เรื่อง ลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิก
จายเงินคาเชาบานของขาราชการสวนทองถิ่นและ นังสือสั่งการ
ตางๆ ที่เกี่ยวของ ตั้งจายจากเงินรายได
เงินชวยเ ลือการศึกษาบุตร
เงินชวยเ ลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลกจางประจา
เพื่อจายเป็นเงินชวยเ ลือการศึกษาบุตรใ แกพนักงานเทศบาลที่
มีสิทธิเบิกไดตามระเบียบกระทรวงม าดไทยวาดวยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวการศึกษาของพนักงานสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ
.2549 และ นังสือกรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค 0422.3/ว
257 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559 เรื่องประเภทและอัตราเงินบารุง
การศึกษาและคาเลาเรียน นังสือกระทรวงม าดไทย ที่ มท
0809.3/ว 1013 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 เรื่อง การเบิกเงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร นังสือกระทรวง
ม าดไทย ที่ มท 0809.3/ว 4522 ลงวัน
ที่ 9 สิง าคม 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบารุงการศึกษา
และคาเลาเรียนและ นังสือสั่งการตางๆ ที่เกี่ยวของ ตั้งจายจาก
เงินรายได
ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อใ ไดมาซึ่งบริการ
รายจายเพื่อใ ไดมาซึ่งบริการ
เพื่อจายเป็นคาจางเ มาแรงงานบุคคลภายนอกมาทาการอยางใด
อยาง นึ่ง กรณีที่เทศบาลเมืองสะเตงนอกไมสามารถดาเนินการ
เองได เชน คาทาความสะอาด คาจางรักษาความปลอดภัยและ
อื่นๆ ที่เขาประเภทรายจายนี้ ตั้งจายจากเงินรายได
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ
โครงการกวนอาซรอสัมพันธ์

จานวน

100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในโครงการกวนอาซรอสัมพันธ์ เชน คา
วิทยากร คาตอบแทนกรรมการตางๆ คาจัดทาป้ายชื่อ คา
อา าร คาวัสดุอุปกรณ์ คาทาเกียรติบัตรและอื่นๆ ที่เขาประเภท
รายจายนี้ ตั้งจายจากเงินรายได
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) นาที่ 419
ลาดับที่ 6
โครงการคุณธรรมสัญจร
จานวน

50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในโครงการคุณธรรมสัญจร เชน คา
วิทยากร คาตอบแทนกรรมการตางๆ คาจัดทาป้ายชื่อ คา
อา าร คาวัสดุอุปกรณ์ คาทาเกียรติบัตรและอื่นๆ ที่เขาประเภท
รายจายนี้ ตั้งจายจากเงินรายได
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม
ครั้งที่ 4 นาที่ 77 ลาดับที่ 4
โครงการฝึกอบรมทักษะการอานอัลกุรอานและภาษาอา รับสา รับ จานวน
ประชาชน
เพื่อจายเป็นคาใชจายในโครงการฝึกอบรมทักษะการอานอัลกุ
รอานและภาษาอา รับสา รับประชาชน เชน คาวิทยากร คาตอบ
แทนกรรมการตางๆ คาจัดทาป้ายชื่อ คาอา าร คาวัสดุ
อุปกรณ์ คาทาเกียรติบัตรและอื่นๆ ที่เขาประเภทรายจายนี้ ตั้ง
จายจากเงินรายได
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) นาที่ 420
ลาดับที่ 10
โครงการพัฒนาและเสริมสรางทักษะชีวิตเด็กและเยาวชนตาบลสะ จานวน
เตงนอก
เพื่อจายเป็นคาใชจายในโครงการพัฒนาและเสริมสรางทักษะชีวิต
เด็กและเยาวชนตาบลสะเตงนอก เชน คาวิทยากร คาตอบแทน
กรรมการตางๆ คาจัดทาป้ายชื่อ คาอา าร คาวัสดุอุปกรณ์ คาทา
เกียรติบัตรและอื่นๆ ที่เขาประเภทรายจายนี้ ตั้งจายจากเงินราย
ได
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม
ครั้งที่ 4 นาที่ 77 ลาดับที่ 5

100,000 บาท

100,000 บาท
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โครงการเมาลิดสัมพันธ์

จานวน

120,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในโครงการเมาลิดสัมพันธ์ เชน คา
วิทยากร คาตอบแทนกรรมการตางๆ คาจัดทาป้ายชื่อ คา
อา าร คาวัสดุอุปกรณ์ คาทาเกียรติบัตรและอื่นๆ ที่เขาประเภท
รายจายนี้ ตั้งจายจากเงินรายได
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม
ครั้งที่ 4 นาที่ 77 ลาดับที่ 6
โครงการรอมฎอนสันติสุข
จานวน

330,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในโครงการรอมฎอนสันติสุข เชน คา
วิทยากร คาตอบแทนกรรมการตางๆ คาจัดทาป้ายชื่อ คา
อา าร คาวัสดุอุปกรณ์ คาทาเกียรติบัตรและอื่นๆ ที่เขาประเภท
รายจายนี้ ตั้งจายจากเงินรายได
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) นาที่ 420
ลาดับที่ 12
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรวิถีชีวิตมุสลิม
จานวน

200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรวิถีชีวิต
มุสลิม เชน คาวิทยากร คาตอบแทนกรรมการตางๆ คาจัดทาป้าย
ชื่อ คาอา าร คาวัสดุอุปกรณ์ คาทาเกียรติบัตรและอื่นๆ ที่เขา
ประเภทรายจายนี้ ตั้งจายจากเงินรายได
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) นาที่ 419
ลาดับที่ 4
โครงการวัฒนธรรมสัมพันธ์
จานวน

150,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในโครงการวัฒนธรรมสัมพันธ์ เชน คา
วิทยากร คาตอบแทนกรรมการตางๆ คาจัดทาป้ายชื่อ คา
อา าร คาวัสดุอุปกรณ์ คาทาเกียรติบัตรและอื่นๆ ที่เขาประเภท
รายจายนี้ ตั้งจายจากเงินรายได
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) นาที่ 421
ลาดับที่ 16
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โครงการวันสาร์ทเดือนสิบ

จานวน

30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในโครงการวันสาร์ทเดือนสิบ เชน คา
วิทยากร คาตอบแทนกรรมการตางๆ คาจัดทาป้ายชื่อ คา
อา าร คาวัสดุอุปกรณ์ คาทาเกียรติบัตรและอื่นๆ ที่เขาประเภท
รายจายนี้ ตั้งจายจากเงินรายได
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) นาที่ 419
ลาดับที่ 3
โครงการสงเสริมประเพณีวันเขาพรรษา
จานวน

50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในโครงการสงเสริมประเพณีวันเขา
พรรษา เชน คาอา าร คาวัสดุอุปกรณ์ คาดอกไม ธปเทียนและ
อื่นๆ ที่เขาประเภทรายจายนี้ ตั้งจายจากเงินรายได
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) นาที่ 420
ลาดับที่ 8
โครงการสืบสานและอนุรักษ์ประเพณีลอยกระทง

จานวน

250,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในโครงการสืบสานและอนุรักษ์ประเพณี
ลอยกระทง เชน คาวิทยากร คาตอบแทนกรรมการตางๆ คาจัดทา
ป้ายชื่อ คาอา าร คาวัสดุอุปกรณ์ คาทาเกียรติบัตรและอื่นๆ ที่
เขาประเภทรายจายนี้ ตั้งจายจากเงินรายได
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม
ครั้งที่ 4 นาที่ 77 ลาดับที่ 7
โครงการสืบสานและอนุรักษ์ประเพณีสงกรานต์
จานวน

200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในโครงการสืบสานและอนุรักษ์ประเพณี
สงกรานต์ เชน คาวิทยากร คาตอบแทนกรรมการตางๆ คาจัดทา
ป้ายชื่อ คาอา าร คาวัสดุอุปกรณ์ คาทาเกียรติบัตรและอื่นๆ ที่
เขาประเภทรายจายนี้ ตั้งจายจากเงินรายได
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม
ครั้งที่ 4 นาที่ 77 ลาดับที่ 8
โครงการเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมตามวิถีอิสลาม
จานวน

100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในโครงการเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรม
ตามวิถีอิสลาม เชน คาวิทยากร คาตอบแทนกรรมการตางๆ คาจัด
ทาป้ายชื่อ คาอา าร คาวัสดุอุปกรณ์ คาทาเกียรติบัตรและอื่นๆ ที่
เขาประเภทรายจายนี้ ตั้งจายจากเงินรายได
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม
ครั้งที่ 4 นาที่ 77 ลาดับที่ 9
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โครงการอนุรักษ์ภมิปัญญาการตกแตงเรือพระ

จานวน

80,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในโครงการอนุรักษ์ภมิปัญญาการตกแตง
เรือพระ เชน คาจัดทาป้ายชื่อ คาอา าร คาวัสดุอุปกรณ์ และ
อื่นๆ ที่เขาประเภทรายจายนี้ ตั้งจายจากเงินรายได
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) นาที่ 419
ลาดับที่ 5
โครงการอบรมศักยภาพผบริ ารและครผสอนการศึกษาอิสลาม

จานวน

70,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในโครงการอบรมศักยภาพผบริ ารและครผ
สอนการศึกษาอิสลาม เชน คาวิทยากร คาตอบแทนกรรมการ
ตางๆ คาจัดทาป้ายชื่อ คาอา าร คาวัสดุอุปกรณ์ คาทาเกียรติ
บัตรและอื่นๆ ที่เขาประเภทรายจายนี้ ตั้งจายจากเงินรายได
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม
ครั้งที่ 4 นาที่ 77 ลาดับที่ 10
โครงการอบรมใ ความรการจัดการศพตามวิถีอิสลาม
จานวน

50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในโครงการอบรมใ ความรการจัดการศพ
ตามวิถีอิสลาม เชน คาวิทยากร คาตอบแทนกรรมการตางๆ คาจัด
ทาป้ายชื่อ คาอา าร คาวัสดุอุปกรณ์ คาทาเกียรติบัตรและอื่นๆ ที่
เขาประเภทรายจายนี้ ตั้งจายจากเงินรายได
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม
ครั้งที่ 4 นาที่ 77 ลาดับที่ 11
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

รวม

231,000 บาท

รวม

231,000 บาท

จานวน

105,000 บาท

ครุภัณฑ์อื่น
ชุดถาดรองอาบน้าศพ
เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อชุดถาดรองอาบน้าศพ จานวน 3
ชุดๆ ละ 35,000 บาท รายละเอียดตามที่เทศบาลกา นด ไมมีใน
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ โดยใชราคาในทองถิ่น รือราคาที่ซื้อได
อยางประ ยัด ตั้งจายจากเงินรายได
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม
ครั้งที่ 4 นาที่ 89 ลาดับที่ 35
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ที่พักประจากโบร์ (แบบเคลื่อนที่)

จานวน

126,000 บาท

รวม

300,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

300,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

300,000 บาท

โครงการเงินอุด นุนศนย์บริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตร จานวน
ตามโครงการสงเสริมและสนับสนุนอาชีพเกษตรกรชาวนา

100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อที่พักประจากโบร์ (แบบเคลื่อนที่) จานวน 3
ลังๆ ละ 42,000 บาท รายละเอียดตามที่เทศบาลกา นด ไมมี
ในราคามาตรฐานครุภัณฑ์ โดยใชราคาในทองถิ่น รือราคาที่ซื้อ
ไดอยางประ ยัด ตั้งจายจากเงินรายได
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม
ครั้งที่ 4 นาที่ 89 ลาดับที่ 34
แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

เพื่อจายเป็นคาใชจายตางๆ ในโครงการเงินอุด นุนศนย์บริการ
และถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรกรตามโครงการสงเสริมและ
สนับสนุนอาชีพเกษตรกรชาวนา เชน คาอา าร คาวัสดุ
อุปกรณ์ คาวิทยากรและอื่นๆ ที่เขาประเภทรายจายนี้ ตั้งจายจาก
เงินรายได
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม
ครั้งที่ 4 นาที่ 80 ลาดับที่ 5
โครงการพัฒนาเกษตรกรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
จานวน
เพื่อจายเป็นคาใชจายตางๆ ในโครงการพัฒนาเกษตรกรตามแนว
ทางเศรษฐกิจพอเพียง เชน คาอา าร คาวัสดุอุปกรณ์ คาวิทยากร
และอื่นๆ ที่เขาประเภทรายจายนี้ ตั้งจายจากเงินรายได
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) นาที่ 381
ลาดับที่ 8

60,000 บาท
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โครงการเพิ่มศักยภาพทางการเกษตร

จานวน

50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายตางๆ ในโครงการพิ่มศักยภาพทางการ
เกษตร เชน คาอา าร คาวัสดุอุปกรณ์ คาวิทยากรและอื่นๆ ที่เขา
ประเภทรายจายนี้ ตั้งจายจากเงินรายได
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) นาที่ 380
ลาดับที่ 2
โครงการสงเสริมอาชีพกลุมเพาะเ ็ด
จานวน

30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายตางๆ ในโครงการสงเสริมอาชีพกลุมเพาะ
เ ็ด เชน คาอา าร คาวัสดุอุปกรณ์ คาวิทยากรและอื่นๆ ที่เขา
ประเภทรายจายนี้ ตั้งจายจากเงินรายได
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) นาที่ 381
ลาดับที่ 7
โครงการสงเสริมอาชีพกลุมเลี้ยงแพะ

จานวน

30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายตางๆ ในโครงการสงเสริมอาชีพกลุมเลี้ยง
แพะ เชน คาอา าร คาวัสดุอุปกรณ์ คาวิทยากรและอื่นๆ ที่เขา
ประเภทรายจายนี้ ตั้งจายจากเงินรายได
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) นาที่ 381
ลาดับที่ 6
โครงการอบรมการตัดทุเรียน

จานวน

30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายตางๆ ในโครงการอบรมการตัด
ทุเรียน เชน คาอา าร คาวัสดุอุปกรณ์ คาวิทยากรและอื่นๆ ที่เขา
ประเภทรายจายนี้ ตั้งจายจากเงินรายได
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม
ครั้งที่ 4 นาที่ 80 ลาดับที่ 6
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งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

รวม

30,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

30,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

30,000 บาท

โครงการทองถิ่นไทย รวมใจภักดิ์ รักษ์พื้นที่สีเขียว

จานวน

10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในโครงการทองถิ่นไทย รวมใจภักดิ์ รักษ์
พื้นที่สีเขียว เชน คาวัสดุอุปกรณ์ คาอา ารและอื่นๆ ที่เขา
ประเภทรายจายนี้ ตั้งจายจากเงินรายได
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม
ครั้งที่ 4 นาที่ 80 ลาดับที่ 2
โครงการสงเสริมการปลกตนไม

จานวน

10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในโครงการสงเสริมการปลกตนไม เชน คา
วัสดุอุปกรณ์ คาอา ารและอื่นๆ ที่เขาประเภทรายจายนี้ ตั้งจาย
จากเงินรายได
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม
ครั้งที่ 4 นาที่ 80 ลาดับที่ 3
โครงการอบรมดานสิ่งแวดลอม
จานวน

10,000 บาท

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

เพื่อจายเป็นคาใชจายในโครงการอบรมดานสิ่งแวดลอม เชน คา
วัสดุอุปกรณ์ คาอา ารและอื่นๆ ที่เขาประเภทรายจายนี้ ตั้งจาย
จากเงินรายได
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม
ครั้งที่ 4 นาที่ 80 ลาดับที่ 4
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แผนงานการพาณิชย์
งานตลาดสด

รวม

100,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

100,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

100,000 บาท

โครงการชุมชุนทองเที่ยว OTOP

จานวน

50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายตางๆ ในโครงการชุมชนทองเที่ยว OTOP
เชน คาอา าร คาวัสดุอุปกรณ์ คาวิทยากรและอื่นๆ ที่เขา
ประเภทรายจายนี้ ตั้งจายจากเงินรายได
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) นาที่ 379
ลาดับที่ 3
โครงการตลาดประชารัฐ

จานวน

50,000 บาท

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

เพื่อจายเป็นคาใชจายตางๆ ในโครงการตลาดประชารัฐ เชน คา
อา าร คาวัสดุอุปกรณ์ คาวิทยากรและอื่นๆ ที่เขาประเภทราย
จายนี้ ตั้งจายจากเงินรายได
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) นาที่ 379
ลาดับที่ 4

